
 

 Вимоги та правила співпраці Банку з СОД 

 

 Cтаж роботи СОД на ринку оцінки не менше п’яти років;  

 Cтаж роботи за спеціальністю та кваліфікація оцінювачів на ринку оцінки не 

менше двох років;  

 Відповідність звітів СОД вимогам Законів України «Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні», «Про оцінку земель», національних 

стандартів №1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав» та №2 «Оцінка нерухомого 

майна», міжнародних стандартів оцінки;  

 Конкурентні тарифи на послуги СОД по оцінці забезпечення (по видах);  

 Стислі терміни виконання звітів по оцінці забезпечення (по видах);  

 Проведення оцінки по всіх основних напрямах ;  

 Наявність ліцензії на проведення землеоціночних робіт;  

 Розгалужена мережа.  

 

 Відповідність вимогам постанови правління НБУ №351 від 30.06.2018 р. а саме: 

 

 Банк має право використовувати ринкову (справедливу) вартість визначених видів 

забезпечення з метою розрахунку розміру кредитного ризику, якщо суб'єкт оціночної діяльності, 

який її визначив, відповідає одночасно таким критеріям:  

банк отримав інформацію про суб'єкта оціночної діяльності та оцінювачів, що виконують 

оцінку в його складі, розміщену на веб-сайті Фонду державного майна України (адреса сайта - 

http://www.spfu.gov.ua/), про:  

включення суб'єкта оціночної діяльності до Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів 

оціночної діяльності;  

наявність у суб'єкта оціночної діяльності чинного сертифіката за напрямами оцінки майна, 

щодо яких дозволена практична діяльність з оцінки визначених видів забезпечення;  

досвід практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності на ринку України з оцінки майна 

не менше ніж п'ять років, з яких не менше ніж три роки за напрямами оцінки майна визначених 

видів забезпечення;  

досвід практичної діяльності оцінювачів, які виконують оцінку в складі суб'єкта оціночної 

діяльності, не менше ніж два роки, з яких не менше ніж один рік за напрямами оцінки майна 

визначених видів забезпечення;  

відсутність упродовж трьох останніх років, що передують даті, на яку здійснюється оцінка 

кредитного ризику, інформації про суб'єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які виконують 

оцінку в його складі, щодо порушень нормативно-правових актів з оцінки майна, майнових прав 

та професійної оціночної діяльності в Україні; фактів порушень обмежень щодо проведення 

оцінки майна, установлених законодавством України; рецензій на звіт про оцінку майна, що 

класифікується за такою ознакою: звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-

правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний;  

банк за запитом отримав інформацію від Національного банку про те, що в Національному 

банку немає інформації про рецензію на звіт про оцінку майна, що класифікується за такою 

ознакою: звіт про оцінку майна не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, 

є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний. 


