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ПОЛОЖЕННЯ
про присвоєння кваліфікаційних звань членам Громадської організації
«Всеукраїнське об’єднання «Українське товариство оцінювачів» (УТО)
Це Положення прийнято Радою УТО на підставі рішення загальних зборів УТО
від 26.04.99 р., та Закону України “Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні” з метою впровадження та
регулювання процедури присвоєння професійних кваліфікаційних звань
оцінювачами, що є членами УТО (далі - оцінювачі).
1. Оцінювачам, які являються дійсними членами УТО, можуть бути присвоєні
наступні кваліфікаційні звання:
- Експерт - оцінювач УТО;
- Провідний-експерт - оцінювач УТО;
- Заслужений експерт - оцінювач УТО.
Кваліфікаційне звання оцінювача вказується в Кваліфікаційному Сертифікаті
оцінювача УТО.
2. Експерт - оцінювач УТО
Кваліфікаційне звання експерт - оцінювач УТО присвоюється членам УТО
відповідно до п.4 Положення про порядок внутрішньої сертифікації членів УТО
(за винятком абз..5 та 6).
Експерти - оцінювачі УТО зобов’язані:
- проходити курси з підвищення кваліфікації за відповідною спеціальністю один
раз на два роки;
- представляти на розгляд Експертної Ради УТО не менше одного разу на рік звіт
про експертну оцінку майна та (або) майнових прав за спеціальністю, вказаною
в Кваліфікаційному сертифікаті експерта-оцінювача УТО.
3. Провідний експерт - оцінювач УТО.
Кваліфікаційне звання провідний експерт - оцінювач УТО присвоюється
оцінювачам, що мають стаж з оціночної діяльності не менше 5 років. Ця
кваліфікація присвоюється Радою УТО на підставі подання Сертифікаційної
комісії УТО.
Відповідно до рішення з'їзду УТО від 26 квітня 1999 р. (Конча-Заспа) для
присвоєння цієї кваліфікації необхідне виконання наступних вимог:
- обов'язкове проходження курсів УТО з підвищення кваліфікації один раз на два
роки;

отримання рекомендації від Експертної Ради УТО на підставі розгляду 3-х
оціночних звітів за обраною спеціальністю;
- представлення друкованих матеріалів з питань оцінки (у вигляді лекцій,
виступів, рефератів, друкованих видань).
Провідний експерт – оцінювач УТО зобов’язаний:
- забезпечувати виконання експертної оцінки з найвищім ступенем якості;
- представляти на розгляд Експертної Ради УТО не менше одного разу на два
роки звіту про експертну оцінку майна та (або) майнових прав;
- проходити курси з підвищення кваліфікації за відповідною спеціальністю один
раз на два роки;
- звітувати щорічно про діяльність з розвитку професії експерт-оцінювач (що
може включати розробку лекцій (курсів лекцій), підготовку виступів, рефератів,
статей до друкованих видань з оціночної тематики, участь в роботі секцій УТО
за обраною спеціальністю або спеціальностями).
4. Заслужений експерт - оцінювач
Кваліфікація заслужений експерт - оцінювач присвоюється провідним експертам оцінювачам, які внесли значний вклад в розвиток методології оцінки в Україні
та були членами УТО не менш ніж 5 років. Кваліфікація заслужений експерт оцінювач присвоюється з'їздом УТО за поданням розширеної Ради УТО з
включенням до роботи в ній Голів регіональних відділень УТО. На підставі
заяви претендента та кваліфікаційного сертифіката провідного оцінювача УТО,
а також інформаційного повідомлення про особистий внесок в розвиток
методології оцінки в Україні.
Заслужений експерт-оцінювач УТО повинен виконувати обов’язки, передбачені
для провідного експерта-оцінювача УТО.
5. Подання Сертифікаційної комісії (Протокол) на присвоєння кваліфікаційних
звань “Провідний експерт-оцінювач УТО” та “Заслужений експерт-оцінювач
УТО” готується на підставі:
- заяви претендента та (або): подання Експертної Ради УТО, регіонального
відділення УТО, Ради УТО;
- інформації про діяльність оцінювача у галузі оцінки;
- висновку Експертної Ради УТО;
- оплати за сертифікацію в розмірі 100 грн;
- результатів співбесіди з Сертифікаційною комісією.
6. Позбавлення чи зміна кваліфікаційних звань проводиться Сертифікаційною
комісією відповідно до п.п.11, 12, 13, 14 Положення про порядок внутрішньої
сертифікації членів УТО.
7. Призупиняється дія абзаців чотири та вісім пункту 3. Цього положення на
-

термін проведення АТО та іних надзвичайних заходів, що пов’язані з
окупацією окремих районів Луганської та Донецької областей
Пункт 7. Додано відповідно до рішення Ради УТО від 20 березня 2018 року

