
Правила співпраці та вимоги до суб’єктів оціночної діяльності (далі – 

СОД)  

Для отримання акредитації в АТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», СОД повинен відповідати 

наступним вимогам: 

- юридична особа повинна мати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності за 

напрямками оцінки 1 та 2, та/або ліцензію на виконання землеоціночних робіт; 

- уключення СОД до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної 

діяльності; 

- чинність сертифікату СОД на момент передачі документів на акредитацію не 

повинна бути меншою, ніж ще шість місяців; 

- чинність ліцензії на виконання землеоціночних робіт на момент передачі документів 

на акредитацію не повинна бути меншою, ніж ще шість місяців; 

- СОД повинен мати постійні трудові відносини з оцінювачем, який має право 

здійснювати оцінку майна за напрямками 1 та 2, або декількома оцінювачами, які в 

сукупності мають право здійснювати оцінку за зазначеними напрямками; 

- досвід практичної діяльності СОД на ринку України з оцінки майна не менше ніж 5 

(п’ять) років, з яких не менше нід 3 (три) роки за напрямами оцінки майна визначених видів 

забезпечення та своєчасно проходити сертифікацію за вказаними напрямками; 

- досвід практичної діяльності оцінювачів, які виконують оцінку в складі СОД, не 

менше ніж 2 (два) роки, з яких не менше ніж 1 (один) рік за напрямами оцінки майна 

визначених видів забезпечення та своєчасно підвищувати кваліфікацію за вказаними 

напрямками; 

- відсутність упродовж 3 (трьох) останніх років інформації про СОД 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; 

- мати наступні засоби комунікації: електронну поштову скриньку на сервері 

провайдера, стільниковий зв'язок, стаціонарний телефонний зв'язок; 

При акредитації СОД, пріоритет надається СОД, що мають розгалужену мережі 

представництв по Україні, систему захисту Звітів від підробок. 

 Для співпраці СОД має відповідати вимогам постанови правління НБУ No351 від 

30.06.2018 р. та надати перелік документів, після оголошення тендеру на сайті Банку. 

СОД подає до Банку повний пакет документів  та зразки звітів по незалежній оцінці 

майна, майнових прав (в паперовому та/або електронному вигляді) в межах напрямів оцінки 

майна, щодо яких дозволена практична оціночна діяльність, та спеціалізації в межах 

напрямків оцінки відповідно до сертифікату Фонду державного майна України та/або 

ліцензії Державного комітету України по земельних ресурсах на виконання землеоціночних 

робіт, для визначення можливості акредитації 

Наданий пакет документів аналізується службами Банку на предмет відсутності 

негативної інформації про СОД; наявності досвіду роботи на ринку не менш, ніж 1 рік; 

наявності позитивної ділової репутації; наявності сертифікату суб’єкта оціночної 

діяльності. 



При отримані позитивного висновку служб Банку передає пакет документів на 

розгляд Кредитного комітету.  

Негативний висновок служб Банку є підставою для відмови від встановлення Банком 

акредитації СОД. 

Відповідність вимогам постанови правління НБУ No351 від 30.06.2018 р. а саме: 

 

Банк має право використовувати ринкову (справедливу) вартість визначенихвидів 

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 прооцінку 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 використан 

 

Перелік документів, які надаються суб’єктами оціночної діяльності 

(далі – СОД) для розгляду питання щодо їх акредитації в АТ 

«КРЕДИТВЕСТ БАНК» 

№ 

п/п 
Назва документу 

1 
Лист-звернення до Голови Правління Банку з проханням розглянути можливість 

акредитації в Банку з зазначенням поштових та банківських реквізитів 

2 
Статут СОД зі змінами (в разі наявності – установчий акт/засновницький 

договір/положення зі всіма змінами та доповненнями) 

3 
Інформація з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 

(ЄДРПОУ) 



4 Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість 

5 Протокол про обрання директора СОД, наказ про призначення директора СОД 

6 
Паспорти та ідентифікаційні номери керівництва (керівника, головного бухгалтера, 

інших осіб, які мають право підпису документів та/або договору про співпрацю) 

7 

Сертифікат Фонду державного майна України та/або ліцензії Державного комітету 

земельних ресурсів України (Держкомзему) на проведення оцінки землі (для СОД, 

які здійснюватимуть оцінку земельної ділянки) 

8 
Накази про прийняття на роботу / трудові угоди оцінювачів, які працюють у складі 

СОД 

9 

Кваліфікаційні свідоцтва оцінювачів, Свідоцтва про підвищення кваліфікації 

оцінювачів та Свідоцтва про реєстрацію в державному реєстрі оцінювачів, які 

працюють у складі СОД 

10 Зразки підписів оцінювачів 

11 Тарифи на послуги СОД, строки виконання оцінки (прайс-лист) 

12 Перелік фінансово-банківських установ з якими співпрацює компанія 

13 Типовий договір на проведення оцінки 

14 Інші свідоцтва, сертифікати, що отримані СОД та оцінювачами з питань оцінки 

15 Інша інформація та документи за запитом Банку 

 
Усі копії документів повинні бути завірені печаткою СОД та підписом керівника  

 

 


