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Щодо проекту Закону про внесення змін 
 до Закону України «Про оцінку майна,  
майнових прав та  
професійну оціночну діяльність в Україні» 

 
 

Шановна пані Юліє! 
 

Громадське об’єднання «Всеукраїнська громадська організація «Союз експертів 
України», користуючись нагодою висловлює Вам свою щиру повагу та на виконання 
домовленостей, досягнутих 10 червня 2022 року під час он-лайн засідання із представником  
Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Мовчаном Олексієм 
Васильовичем стосовно проекту Закону про внесення змін до Закону України «Про оцінку 
майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (далі – проект Закону про 
оцінку) надає свою редакцію пункту 2 статті 27 проекту  Закону про оцінку … «здійснення 
перевірки практичної діяльності з оцінки майна оцінювачів, у обсязі не менш ніж три 
перевірених звіти про оцінку або проекти звітів про оцінку по кожному із напрямків, проекти 
звітів про оцінку можуть бути прорецензовані у разі відсутності у оцінювача звітів про оцінку 
за цими напрямами у звітному періоді, щодо кожного оцінювача» замість існуючої редакції 
«здійснення перевірки практичної діяльності з оцінки майна оцінювачів, у обсязі не менш ніж 
п’ять відсотків перевірених звітів про оцінку від загальної кількості складених звітів про 
оцінку у звітному періоді щодо кожного оцінювача». 

Запропонована нами редакція, на наш погляд, дозволить уникнути колапсу оціночної 
галузі, не призведе до колосального розширення штату експертних рад, формалізації процесу 
рецензування,  додаткового значного грошового навантаження на оцінювачів, що в решті решт 
буде перекладено на кінцевого споживача послуги.  
 
           З повагою та сподіванням на плідну співпрацю, 
 
Віце - Президент з питань оцінки Союзу експертів України  
к.е.н., Заслужений економіст України, 
судовий експерт, REV                                                                                       Олексій МУХІН 
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