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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та інших законодавчих актів України

	Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

І. Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в України» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, 47, ст. 251 із змінами), викласти у новій редакції.

«Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»

Цей Закон визначає правові засади здійснення професійної оціночної діяльності (далі – оціночна діяльність) в Україні з метою захисту законних інтересів держави, територіальних громад та інших суб'єктів відносин у питаннях професійної оцінки об’єктів оцінки (далі – оцінка об’єктів оцінки) та використання її результатів.
Розділ І. Загальні положення

Стаття 1. Відносини, що регулюються цим Законом
Положення цього Закону поширюються на відносини, які виникають у процесі здійснення оцінки об’єктів оцінки, що належать фізичним та юридичним особам України на території України та за її межами, а також фізичним та юридичним особам інших держав на території України та за її межами, якщо угода укладається відповідно до законодавства України, використання результатів оцінки та здійснення професійної оціночної діяльності в Україні.

Стаття 2. Правове регулювання оціночної діяльності
Оціночна діяльність регулюється Конституцією України, цим Законом, іншими нормативно-правовими актами, що не суперечать цьому Закону. Правове регулювання відносин, які виникають у процесі здійснення оціночної діяльності може встановлюватися або змінюватися виключно цим Законом та виключно у випадках визначених цим Законом.
Якщо у чинному міжнародному договорі України, укладеному у встановленому законом порядку, містяться інші правила, ніж ті, що встановлені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору України.

Стаття 3. Оціночна діяльність та її форми 
Оціночна діяльність – діяльність оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, визнаних такими відповідно до вимог цього Закону, що здійснюється у формах, визначених цією статтею.
Оціночна діяльність може здійснюватися у таких формах:
практична діяльність, яка направлена на визначення оціночної вартості об’єкта оцінки, та полягає у проведенні оцінки об’єкта оцінки, складанні звіту про оцінку (акту про оцінку) відповідно до вимог, встановлених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами з питань оціночної діяльності;
консультаційна діяльність, яка полягає в наданні суб’єктом оціночної діяльності консультацій з питань оцінки в усній або письмовій формі;
рецензування звіту про оцінку (акту оцінки), яке полягає в неупередженому розгляді звіту про оцінку (акту про оцінку) з метою надання висновків щодо його повноти, правильності виконання та відповідності вимогам цього Закону, нормативно-правовим актам з питань оціночної діяльності, в порядку визначеному цим Законом;
навчальна діяльність оцінювачів, яка полягає в участі у навчальному процесі з професійної підготовки оцінювачів.
Оціночна діяльність, незалежно від її форми, здійснюється відповідно до вимог цього Закону.
Діяльність судових експертів, пов'язана з оцінкою майна, здійснюється на умовах і в порядку, передбачених Цивільним процесуальним кодексом України, Кримінально-процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України "Про судову експертизу", з урахуванням особливостей, визначених цим Законом щодо методичного регулювання оцінки цього майна. Інші положення цього Закону не поширюються на судових експертів.

Стаття 4. Об’єкти оцінки
Об’єкти оцінки – усі види майна та майнових (речових) прав, що є об’єктами цивільних, господарських та інших правовідносин, інші об’єкти  майнових прав, щодо яких можуть виникати цивільні правовідносини, у тому числі (але не виключно) об’єкти визначені у частині другій цієї статті.
Об’єкти оцінки:
рухомі речі (майно, будь-які речі матеріального світу) (речі, які можна вільно переміщувати у просторі), а також сукупність таких речей, та майнові права щодо них;
нерухомі речі (нерухоме майно, нерухомість), у тому числі земельні ділянки, та майнові права щодо них, а також об'єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни їх призначення;
єдині (цілісні) майнові комплекси та майнові права щодо них;
будь-які інші майнові права, які відмінні від права власності, зокрема, які є складовими частинами права власності (права володіння, розпорядження, користування), речові права на чуже майно, а також інші специфічні майнові права (права на провадження діяльності, використання природних ресурсів тощо) та права вимоги;
інші об'єкти майнових прав, щодо яких можуть виникати цивільні правовідносини (частки (паї, акції), інші цінні папери, об’єкти права інтелектуальної власності, інформація та ін.), а також роботи та послуги.

Стаття 5. Напрями та спеціалізації оцінки
Професійна оцінка об’єктів оцінки (далі - оцінка) це процес визначення оціночної вартості об’єкта оцінки на певну дату оцінки у порядку, встановленому цим Законом та іншими нормативно-правовими актами з питань оціночної діяльності.
Оцінка об’єктів оцінки здійснюється за такими напрямами і спеціалізаціями:
Напрям 1 Оцінка об’єктів у матеріальній формі:
Спеціалізація 1.1 Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі експертна грошова оцінка земельних ділянок.
Спеціалізація 1.2 Оцінка машин та обладнання.
Спеціалізація 1.3 Оцінка транспортних засобів.
Спеціалізація 1.4 Оцінка судноплавних засобів.
Спеціалізація 1.5 Оцінка літальних апаратів.
Спеціалізація 1.6 Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність.
Спеціалізація 1.7 Оцінка рухомих речей, крім таких, що належать до машин, обладнання, дорожніх транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність.  
Спеціалізація 1.8. Експертна грошова оцінка земельних ділянок.
Напрям 2 Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у т. ч. оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності:
Спеціалізація 2.1 Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об’єкти інтелектуальної власності).
Спеціалізація 2.2 Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності.
Напрями та спеціалізації оцінки об’єктів оцінки можуть додатково визначатися, у порядку визначеному цим Законом.

Стаття 6. Оцінка, що проводиться органами державної влади та органами місцевого самоврядування
Органи державної влади та органи місцевого самоврядування мають право самостійно здійснювати оцінку об’єктів оцінки лише у випадках та у межах компетенції, визначених законами України. Така оцінка здійснюється оцінювачами, що відповідають вимогам цього Закону, та які працюють у складі органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Оцінка об’єкту оцінки, проведена органами державної влади та органами місцевого самоврядування, не є незалежною оцінкою.
Підставою для проведення оцінки об’єкта оцінки органами державної влади та органами місцевого самоврядування є наказ (рішення) про проведення оцінки.
За результатами оцінки, що проводилася органами державної влади та органами місцевого самоврядування складається акт про оцінку. 
Актом про оцінку є  документ про оцінку, що містить інформацію про вартість об’єкта оцінки, визначену за результатами самостійного проведення органом державної влади або органом місцевого самоврядування оцінки об’єкта оцінки, відповідно до вимог цього Закону. Використання іншої назви документу про оцінку, що проводилася органами державної влади та органами місцевого самоврядування, крім назви «акт про оцінку», забороняється. У разі зазначення іншої назви, крім назви «акт про оцінку», такий документ про оцінку є недійсним.
Рецензування акта про оцінку (звіту про оцінку), якщо зазначена оцінка погоджується, затверджується або приймається органом державної влади або органом місцевого самоврядування, є обов'язковим.
Вимоги до змісту акту про оцінку, порядку його оформлення та рецензування встановлюються у методиках та методичних рекомендаціях, що розробляються та затверджуються відповідно до статті 8 цього Закону. 
Під час оцінки майна, що здійснюється органами державної влади та органами місцевого самоврядування, встановлюються такі обмеження:
не може передбачатися виключне право проведення оцінки органами державної влади та органами місцевого самоврядування або оцінювачами, які працюють в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
не можуть передбачатися будь-які форми виключного права на проведення оцінки об’єкта оцінки суб’єктами оціночної діяльності, які створені зазначеними органами державної влади та місцевого самоврядування.
Особливості здійснення оцінки державного та комунального майна, яке підлягає приватизації, встановлюється Спеціально уповноваженим органом державної влади, який здійснює державне регулювання оцінки об’єктів оцінки в Україні, з урахуванням вимог цього Закону.

Розділ ІІ. Засади здійснення оціночної діяльності

Стаття 7. Принципи провадження оціночної діяльності
Оціночна діяльність здійснюється на основі таких принципів:
об'єктивності здійснення оціночної діяльності;
прозорості здійснення оціночної діяльності;
незалежності здійснення оціночної діяльності;
неупередженості здійснення оціночної діяльності;
рівності перед законом суб'єктів оціночної діяльності;
рівності перед законом оцінювачів.

Стаття 8. Методичне регулювання проведення оцінки
Методичне регулювання оцінки здійснюється відповідно до національних стандартів оцінки (нормативно-правові акти з методологічних питань оціночної діяльності, що містять визначення основних понять та видів вартості, методичних підходів до проведення оцінки об’єктів оцінки з урахуванням їх особливостей, порядок рецензування звітів про оцінку), що затверджуються Кабінетом Міністрів України, та методик з оцінки об’єктів оцінки, методичних рекомендацій, інших нормативно-правових актів з питань оціночної діяльності, що розробляються Федерацією оцінювачів України та вводяться в дію відповідним рішенням спеціально уповноважених органів державної влади, які здійснюють державне регулювання оціночної діяльності.
В основу розроблення національних стандартів оцінки покладаються правила міжнародної оціночної практики (Міжнародні стандарти оцінки та методичні правила, що можуть бути визнані загальноприйнятими в міжнародній оціночній практиці).

Стаття 9. Підстави проведення оцінки
Проведення незалежної оцінки об’єкта оцінки відбувається:
на підставі договору на проведення оцінки об’єкта оцінки, який укладається між замовником оцінки та суб’єктом оціночної діяльності відповідно до положень Цивільного кодексу України. Істотними умовами договору на проведення оцінки об’єкта оцінки є істотні умови визначені Цивільним кодексом України, а також зазначення об’єкта оцінки, дати, станом на яку проводиться оцінка (дата оцінки), мети, з якою проводиться оцінка;
на підставі ухвали (рішення) суду про призначення експертизи, сутність якої полягає у визначенні вартості об’єкта оцінки та вимагає проведення оцінки об’єкта оцінки, яка здійснюється відповідно до вимог цього Закону з урахуванням права кожного на працю та отримання винагороди, гарантованого статтею 43 Конституції України.

Стаття 10. Дотримання принципу незалежності при здійсненні оціночної діяльності суб’єктами оціночної діяльності та оцінювачами
З метою дотримання принципу незалежності під час здійснення оціночної діяльності суб’єктам оціночної діяльності та оцінювачам, з якими вказані суб’єкти перебувають у трудових відносинах, забороняється:
проводити оцінку об’єктів оцінки або рецензування звітів про оцінку (актів оцінки), що належать їм або їх близьким родичам (батькам, дружині, дітям, рідним братам і сестрам, діду, бабі, внукам), керівникам вказаних суб’єктів оціночної діяльності чи їх юридичним (фізичним) особам-засновникам (учасникам) на праві власності або щодо яких вказані особи мають майнові права або набувають їх (мають наміри їх набути в якості сторони відповідної угоди) в порядку виконання процедур, встановлених законодавством;
проводити оцінку об’єктів оцінки або рецензування звітів про оцінку (актів оцінки), якщо власник об’єкта оцінки або суб’єкт господарювання, який прямо чи опосередковано контролює (веде, перевіряє чи підтверджує) бухгалтерський облік власника об’єкта оцінки є засновником (учасником) суб’єкта оціночної діяльності.
проводити оцінку державного та комунального майна, майна господарських товариств з державною (комунальною) часткою у статутному фонді або на замовлення таких господарських товариств, якщо засновником (учасником) суб’єкта оціночної діяльності є іноземець або особа без громадянства або юридична особа – нерезидент України.
Залучення органами державної влади та органами місцевого самоврядування суб’єктів оціночної діяльності для здійснення оцінки об’єктів оцінки відбувається на конкурентних засадах відповідно до законодавства.
Забороняється визначати вартість послуг з оцінки або рецензування звіту про оцінку (акту оцінки) як певної частки від вартості об’єкта оцінки.
Забороняється втручання в діяльність суб'єкта оціночної діяльності, або діяльність оцінювачів, що працюють у його складі, будь-яких зацікавлених в результатах оцінки осіб.

Стаття 11. Визнання оцінки недійсною
Оцінка об’єкта оцінки є недійсною у разі:
проведення оцінки суб’єктом оціночної діяльності, сертифікат якого на дату підписання звіту про оцінку є нечинним;
проведення оцінки оцінювачами, кваліфікаційне свідоцтво яких на дату підписання звіту про оцінку зупинене, або яких позбавлено кваліфікаційного свідоцтва;
проведення оцінки фізичною особою, що не має кваліфікаційних документів оцінювача;
проведення оцінки оцінювачем, який не перебуває у складі жодного із суб’єктів оціночної діяльності;
проведення оцінки суб’єктом господарювання, який на дату підписання звіту про оцінку не є суб’єктом оціночної діяльності;
проведення оцінки з порушеннями обмежень або принципів незалежності, встановлених статтею 10 цього Закону;
складання та підписання висновку про вартість об’єкта оцінки без складання звіту про оцінку (акту про оцінку);
погодження, затвердження або прийнята органом державної влади або органом місцевого самоврядування оцінки без рецензування;
визнання оцінки недостовірною (з порушенням вимог нормативно-правових актів з питань оціночної діяльності) за результатами рецензування відповідно до цього Закону або за рішенням суду.
Оцінка об’єкта оцінки за вказаних підстав є недійсною з дати підписання звіту про оцінку (акту про оцінку).

Стаття 12. Обов’язкове проведення незалежної оцінки об’єктів оцінки
Незалежна оцінка об’єктів оцінки обов’язково проводиться у випадках:
1) створення підприємств (господарських товариств) на базі державного майна або майна, що є у комунальній власності (за винятком тих, що створюються у процесі приватизації);
2) реорганізації, банкрутства, ліквідації державних, комунальних підприємств та підприємств (господарських товариств) з державною часткою майна (часткою комунального майна) (за винятком підприємств, щодо яких прийнято рішення про приватизацію);
3) виділення або визначення частки майна у спільному майні, в якому є державна частка (частка комунального майна) (крім виділення або визначення частки майна у випадку приватизації);
4) визначення вартості внесків учасників та засновників господарського товариства, якщо до зазначеного товариства вноситься майно господарських товариств з державною часткою (часткою комунального майна), а також у разі виходу (виключення) учасника або засновника із складу такого товариства (крім визначення вартості внесків у випадку приватизації);
5) страхування, застави державного майна, майна, що є у комунальній власності;
6) переоцінки активів для цілей обліку та звітності, у тому числі фінансової;
7) оподаткування операцій з об’єктами оцінки згідно із законом;
8) оподаткування об’єктів оцінки згідно із законом;
9) визначення збитків або розміру відшкодування у випадках, встановлених законом, у тому числі у разі вирішення судових спорів;
10) реалізації державного майна та майна, що перейшло у державну власність;
11) в інших випадках, визначених законодавством, за рішенням суду або за згодою сторін.
Випадки та порядок проведення оцінки державного майна (комунального майна), об’єктів з часткою державного майна (часткою комунального майна) при приватизації та у разі їх повернення у державну (комунальну) власність встановлюються Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства.
Незалежною оцінкою є оцінка, що проведена суб’єктом оціночної діяльності за умов дотримання ним принципів незалежності та інших вимог цього Закону, та за результатами якої складений звіт про оцінку. Використання іншої назви документу про незалежну оцінку, крім назви «Звіт про оцінку», забороняється.

Стаття 13. Загальні вимоги до звіту про оцінку
Звіт про оцінку - документ про оцінку, що містить інформацію про оціночну вартість (ринкову або інший вид вартості) об’єкта оцінки, визначену за результатами проведення суб’єктом оціночної діяльності незалежної оцінки об’єкта оцінки. 
Вимоги до змісту звіту про оцінку, порядку його складання та оформлення визначаються Національними стандартами з оцінки.
У разі, якщо при проведенні оцінки об’єкта оцінки визначається не ринкова вартість, а будь-який інший вид вартості, звіт повинен містити додаткове обґрунтування обраного виду вартості об’єкта оцінки.
Невід’ємною частиною звіту про оцінку є висновок про вартість об’єкта оцінки, що містить інформацію про величину вартості об’єкта оцінки та іншу інформацію відповідно до вимог, визначених частиною п’ятою цієї статті  та Національними стандартами оцінки.
Висновок про вартість об’єкта оцінки повинен містити:
інформацію про замовника оцінки;
опис об’єкта оцінки, який дає змогу його ідентифікувати;
дата, станом на яку визначається вартість об’єкта оцінки (дата оцінки);
дата складання звіту;
інформацію про оцінювача (оцінювачів), що провів (провели) оцінку, в тому числі прізвище, ім’я, по-батькові оцінювача, номер кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та свідоцтва про підвищення кваліфікації, дата їх видачі; інформація про включення оцінювача до Реєстру оцінювачів;
інформацію про суб’єкта оціночної діяльності, у складі якого працює оцінювач, в тому числі повне найменування та місцезнаходження суб’єкта оціночної діяльності, номер сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, дата його видачі, інформацію про включення суб’єкта оціночної діяльності до Реєстру суб’єктів оціночної діяльності;
вид вартості об’єкта оцінки;
визначену величину вартості об’єкта оцінки.
Забороняється складання та підписання висновку про вартість об’єкта оцінки без складання звіту про оцінку.

Стаття 14. Рецензування звіту про оцінку (акту про оцінку)
Рецензування звіту про оцінку (акту про оцінку) – неупереджений розгляд звіту про оцінку (акту про оцінку) з метою надання висновків щодо його повноти, правильності виконання та відповідності вимогам цього Закону та нормативно-правовим актам з питань оціночної діяльності, в порядку, визначеному цим Законом.
Рецензування звіту про оцінку (акту про оцінку) здійснюється:
на вимогу особи, яка використовує оцінку та її результати для прийняття рішень, у тому числі на вимогу замовників (платників) оцінки;
на підставі відповідного рішення (ухвали) суду;
за власної ініціативи суб'єкта оціночної діяльності, що провів оцінку;
за поданням саморегулівних організацій оцінювачів;
за ініціативою органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Рецензування оцінки об’єктів оцінки, що є у державній та комунальній власності є обов’язковим.
Рецензування звіту про оцінку можуть здійснювати:
експертні ради саморегулівних організацій оцінювачів, склад яких формується не менше ніж із трьох рецензентів;
рецензенти – фізичні особи-оцінювачі, що мають досвід з практичної оціночної діяльності не менше трьох років, отримали відповідний сертифікат рецензента на право здійснення рецензування звітів про оцінку (актів про оцінку) за відповідними напрямами та спеціалізаціями у їх межах відповідно до цього Закону;
Рецензування акту про оцінку можуть здійснювати оцінювачі – рецензенти, які мають не менше ніж дворічний досвід оціночної діяльності та працюють у складі органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 
Рецензування оцінки державного майна (комунального майна), об’єктів з часткою державного майна (часткою комунального майна) при приватизації та у разі їх повернення у державну (комунальну) власність можуть здійснювати оцінювачі в порядку, визначеному Фондом державного майна України.
Рецензія може бути оскаржена до Апеляційно-експертної комісії Федерації оцінювачів України. Порядок вирішення спорів щодо рецензій, які розглядаються Апеляційно-експертною комісією Федерації оцінювачів, затверджуюється Федерацією оцінювачів України.
У разі надання неправдивої рецензії, що підтверджено Апеляційно-експертною комісією Федерації оцінювачів України, рецензент позбавляється сертифіката рецензента. Оцінювач, якого позбавили сертифіката рецензента, не має права на повторне отримання сертифіката рецензента протягом п’яти років.

Розділ ІІІ. Оцінювачі та суб’єкти оціночної діяльності

Стаття 15. Оцінювач
Оцінювач - будь-яка фізична особа (громадянин України, іноземець або особа без громадянства), яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (магістр) та пройшла професійну підготовку відповідно до цього Закону.
Оцінювачем може бути будь-яка фізична особа (громадянин України, іноземець або особа без громадянства), яка має вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст (магістр) та  пройшла професійну підготовку відповідно до цього Закону.
Оцінювачем не може бути особа, яка має непогашену судимість за корисливі злочини.
Оцінювач повинен:
мати чинне кваліфікаційне свідоцтво оцінювача та бути включеним до Реєстру оцінювачів;
підвищувати кваліфікацію в порядку, визначеному цим Законом.
здійснювати практичну оціночну діяльність у складі суб’єкта оціночної діяльності, у тому числі як фізична особа – суб’єкт підприємницької діяльності, або у складі органу державної влади або органу місцевого самоврядування.
Оцінювач набуває право на здійснення оціночної діяльності за напрямами оцінки та спеціалізаціями у їх межах, що зазначені в його кваліфікаційному свідоцтві, з моменту включення його до Реєстру оцінювачів.

Стаття 16. Професійна підготовка та підвищення кваліфікації оцінювачів
Професійна підготовка оцінювачів складається з навчання за програмами базової підготовки, стажування протягом не менше одного року під керівництвом оцінювача, який має не менш ніж п’ятирічний досвід практичної оціночної діяльності, та складання кваліфікаційного іспиту. Професійна підготовка оцінювачів здійснюється за напрямами оцінки та спеціалізаціями у їх межах, що визначені відповідно до цього Закону.
Підвищення кваліфікації оцінювачів здійснюється не рідше ніж один раз на три роки за напрямами оцінки та спеціалізаціями у їх межах, що визначені у кваліфікаційному свідоцтві оцінювача, відповідно до цього Закону.
Підвищення кваліфікації може відбуватися за стандартною  формою  шляхом навчання на курсах підвищення кваліфікації за затвердженими програмами або за альтернативними формами (семінари, конференції тощо), що визначаються Федерацією оцінювачів України.
Федерація оцінювачів України розробляє та затверджує вимоги до змісту та обсягу навчальних програм з базової підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів, а також порядок підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів, веде перелік підприємств (установ, організацій), що здійснюють професійну підготовку та підвищення кваліфікації оцінювачів, визначає вимоги до викладачів, що беруть участь у професійній підготовці та підвищенні кваліфікації оцінювачів та погоджує їх склад, визначає порядок складання кваліфікаційних іспитів, формує Екзаменаційну комісію, встановлює форми кваліфікаційних документів оцінювачів, здійснює контроль за якістю професійної підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів, має право визначати вимоги для альтернативних форм підвищення кваліфікації, сприяє створенню конкурентного середовища у сфері професійної підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів.
Навчальні програми з базової підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів погоджуються з спеціально уповноваженими органами державної влади з питань оціночної діяльності.

Стаття 17. Кваліфікаційні документи оцінювача
Кваліфікаційними документами оцінювача є кваліфікаційне свідоцтво оцінювача та свідоцтво про підвищення кваліфікації оцінювача, що отримані оцінювачем відповідно до вимог цього Закону та підтверджують набуті ним достатній рівень професійної підготовки за відповідними напрямами та спеціалізаціями, а також кваліфікаційні документи оцінювачів, посвідчення про підвищення кваліфікації, видані у порядку, що діяв до набрання чинності цим Законом.
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача – документ встановленої форми, який підтверджує проходження оцінювачем професійної підготовки за програмою базової підготовки та складання іспиту відповідно до вимог цієї статті.
Рішення про видачу кваліфікаційного свідоцтва оцінювача приймається Екзаменаційною комісією Федерації оцінювачів України. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача видається підприємством (установою, організацією), що здійснювало професійну підготовку оцінювача та повинно містити прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, якій видано кваліфікаційне свідоцтво, набуті напрями оцінки та спеціалізації у їх межах, відповідно до цього Закону, інформацію про включення оцінювача до Реєстру оцінювачів, дату видачі, номер кваліфікаційного свідоцтва, назву підприємства (установи, організації), що здійснювало професійну підготовку оцінювача, його печатку та підпис керівника, печатку Федерації оцінювачів України та підписи голови та секретаря Екзаменаційної комісії Федерації оцінювачів України.
Свідоцтво про підвищення кваліфікації оцінювача - документ встановленої форми, що підтверджує проходження оцінювачем підвищення кваліфікації відповідно до вимог цієї статті.
Рішення про видачу свідоцтва про підвищення кваліфікації приймається Екзаменаційною комісією Федерації оцінювачів України. Свідоцтво про підвищення кваліфікації видається підприємством (установою, організацією), що здійснювало підвищення кваліфікації оцінювача (крім альтернативних форм підвищення кваліфікації). У разі підвищення кваліфікації за альтернативними формами свідоцтво про підвищення кваліфікації видається Федерацією оцінювачів України. Свідоцтво про підвищення кваліфікації повинно містити прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи, якій видано свідоцтво про підвищення кваліфікації, напрями оцінки та спеціалізації у їх межах за якими було підвищено кваліфікацію, дату видачі, номер  свідоцтва про підвищення кваліфікації, номер кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, інформацію про включення оцінювача до Реєстру оцінювачів, назву підприємства (установи, організації), що здійснювало підвищення кваліфікації оцінювача, його печатку та підпис керівника, печатку Федерації оцінювачів України та підписи голови та секретаря Екзаменаційної комісії Федерації оцінювачів України.
Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача та свідоцтво про підвищення кваліфікації набуває чинності з моменту його реєстрації в Реєстрі оцінювачів.
Зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва оцінювача відбувається у випадку порушення ним вимог частини другої статті 16 цього Закону. Оцінювач, кваліфікаційне свідоцтво якого зупинене, зобов’язаний у строк, що не перевищує року з дати зупинення, забезпечити виконання вимог цього закону в частині підвищення своєї кваліфікації; в іншому випадку кваліфікаційне свідоцтво оцінювача вважається анульованим.
Рішення про позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва оцінювача може бути прийнято Екзаменаційною комісією Федерації оцінювачів України у порядку, визначеному Федерацією оцінювачів України, за письмовим поданням саморегулівної організації оцінювачів, Апеляційної експертної комісії Федерації оцінювачів України, спеціально уповноважених органів державної влади, які здійснюють державне регулювання оціночної діяльності з таких підстав:
порушення оцінювачем вимог встановлених до провадження оціночної діяльності;
за неодноразовими фактами проведення оцінки, що визнавалася недостовірною;
наявність у оцінювача непогашеної судимості за корисливі злочини;
з'ясування факту неправомірної видачі кваліфікаційних документів оцінювачів.
Позбавлення оцінювача кваліфікаційного свідоцтва є підставою для його виключення з Реєстру оцінювачів.

Стаття 18. Суб’єкт оціночної діяльності
Суб'єкт оціночної діяльності - суб’єкт господарювання незалежно від організаційно-правової форми та форми власності, який відповідає вимогам цього Закону.
Суб'єкт оціночної діяльності повинен відповідати наступним вимогам:
здійснювати свою діяльність на підставі сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, виданого у порядку, передбаченому цим Законом;
бути включеним до Реєстру суб'єктів оціночної діяльності, у порядку, передбаченому цим Законом;
у його складі повинно працювати не менше одного оцінювача, який відповідає вимогам цього Закону.

Стаття 19. Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності
Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності - документ встановленої форми, що надає право суб'єкту оціночної діяльності на здійснення оціночної діяльності.
У сертифікаті суб’єкта оціночної діяльності зазначаються найменування суб'єкта оціночної діяльності, його юридичні реквізити, код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ), дата видачі, напрями оцінки та спеціалізації у їх межах, щодо яких дозволена оціночна діяльність, термін дії сертифіката суб’єкта оціночної діяльності.
Напрями та спеціалізації у їх межах, щодо яких суб’єкту оціночної діяльності дозволена оціночна діяльність, визначаються відповідно до кваліфікаційних документів оцінювачів, що працюють у складі суб’єкта оціночної діяльності.
Сертифікати суб’єкта оціночної діяльності видаються Федерацією оцінювачів України  відповідно до  цього Закону.
Для отримання сертифікату суб’єкта оціночної діяльності подаються наступні документи:
- заява про видачу сертифіката за установленою формою;
- нотаріально посвідчена копія установчого документа (для юридичних осіб), свідоцтва про державну реєстрацію як суб'єкта підприємницької діяльності;
- довідка про оцінювачів, які працюють у його штатному складі;
- нотаріально засвідчені копії кваліфікаційних документів оцінювачів, зазначених у довідці.
Розгляд документів та видача сертифіката суб’єкта оціночної діяльності відбувається у строк, що не перевищує тридцяти календарних днів з дати реєстрації поданого суб’єктом господарювання повного пакету документів. Федерація оцінювачів України має право відмовити у видачі сертифіката суб’єкта оціночної діяльності у разі подання суб’єктом господарювання неповного пакету документів, недостовірності хоча б одного з поданих документів, наявності у довідці про склад оцінювачів тих оцінювачів, які заявлені в довідках суб’єктів оціночної діяльності, якими отримано сертифікат раніше; невідповідності суб’єкта господарювання вимогам, які висуваються до оцінювачів, які заявлені у довідці, або до суб’єкта господарювання безпосередньо відповідно до цього закону.
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності видається строком на п’ять років. Дія сертифіката суб’єкта оціночної діяльності зупиняється у разі невиконання оцінювачами, які працюють у складі суб’єкта оціночної діяльності та заявлені ним, вимог щодо обов’язкового підвищення кваліфікації, встановлених цим законом.
Суб’єкт оціночної діяльності повинен в 30 денний термін з моменту прийняття відповідного рішення повідомити орган, що видає сертифікати суб’єктів оціночної діяльності, про зміни, у документах, зазначених у частині третій цієї статті.
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності може бути  анульований за письмовим поданням Апеляційно-експертної комісії Федерації оцінювачів України або спеціально уповноваженого органу державної влади, що здійснює державне регулювання оціночної діяльності, виключно з таких підстав:
за неодноразовими фактами проведення суб'єктом оціночної діяльності оцінки, що визнавалася недостовірною;
набрання законної сили судовими рішеннями, якими було задоволено позови до суб'єкта оціночної діяльності або його оцінювачів, пов'язані з проведенням недостовірної оцінки;
виявлення порушень суб'єктом оціночної діяльності або оцінювачами принципу незалежності, визначених статтею 10 цього Закону;
ліквідації суб'єкта оціночної діяльності, який отримав сертифікат;
невідповідності складу суб'єкта оціночної діяльності за напрямами оцінки та спеціалізаціями у їх межах, які зазначені у сертифікаті;
відсутності у складі суб’єкта оціночної діяльності необхідної кількості оцінювачів, що визначена частиною першою статті 18 цього Закону;
відмови суб’єкта оціночної діяльності від сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;
не інформування або невчасне інформування (у строк до 30-ти календарних днів) суб’єктом оціночної діяльності про зміни складу оцінювачів, що заявлені ним для отримання сертифікату та у документах зазначених у частині третій цієї статті.
Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності набуває чинності з дати його видачі, зазначеної у сертифікаті.
Рішення про позбавлення сертифіката суб’єкта оціночної діяльності може бути оскаржено у судовому порядку.

Стаття 20. Реєстр оцінювачів та Реєстр суб’єктів оціночної діяльності
Реєстр оцінювачів – система узагальнення інформації про оцінювачів, які отримали кваліфікаційні документи оцінювача, та контролю за виконанням оцінювачами вимог цього Закону.
Реєстр оцінювачів містить інформацію про прізвище, ім'я та по-батькові оцінювача, дату видачі та номер кваліфікаційного свідоцтва оцінювача, назву підприємства, установи, організації, яке (яка) здійснювала професійну підготовку оцінювача, напрями оцінки та спеціалізації у їх межах, що зазначені в кваліфікаційному свідоцтві оцінювача, інформацію про підвищення кваліфікації, інформацію щодо зупинення дії кваліфікаційного свідоцтва, найменування суб’єкта оціночної діяльності у складі якого працює оцінювач, інформацію про членство у саморегулівних організаціях оцінювачів, інші дані про оцінювача, що мають суттєве значення для здійснення контролю за виконанням ним законодавства про оціночну діяльність, крім персональних даних, захист яких  гарантовано статтею 32 Конституції України.
Реєстр суб’єктів оціночної діяльності – система узагальнення інформації про суб’єктів оціночної діяльності, які отримали сертифікати суб’єктів оціночної діяльності, та контролю за виконанням суб’єктами оціночної діяльності вимог цього Закону.
Реєстр суб’єктів оціночної діяльності містить інформацію про суб'єктів оціночної діяльності, які отримали сертифікати, дату їх видачі, напрями оцінки та спеціалізації у їх межах, які зазначені у сертифікаті, місцезнаходження суб'єкта оціночної діяльності, інформація про склад оцінювачів суб'єкта оціночної діяльності та їх кваліфікацію.
Реєстр оцінювачів та Реєстр суб’єктів оціночної діяльності веде Федерація оцінювачів України.
За включення до Реєстру оцінювачів та Реєстру суб’єктів оціночної діяльності стягується плата у розмірі одного та п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян відповідно. За внесення змін до Реєстру оцінювачів та Реєстру суб’єктів оціночної діяльності стягується плата у розмірі одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.
Порядок ведення та надання довідок з Реєстру оцінювачів та Реєстру суб’єктів оціночної діяльності визначається Федерацією оцінювачів України.
Реєстр оцінювачів та Реєстр суб’єктів оціночної діяльності оприлюднюється на веб-сайті Федерації оцінювачів України  та є відкритим для отримання інформації.

Стаття 21. Висвітлення інформації з питань оціночної діяльності
У друкованому засобі масової інформації, що видається Федерацією оцінювачів України публікується:
Реєстр оцінювачів та зміни на нього, у тому числі інформація про включення та виключення з нього оцінювачів;
Реєстр суб’єктів оціночної діяльності та зміни до нього, у тому числі інформація про включення та виключення з нього суб’єктів оціночної діяльності;
перелік напрямів оцінки та спеціалізацій у їх межах; 
інформація про видачу, позбавлення суб’єкта оціночної діяльності сертифіката суб’єкта оціночної діяльності; 
інформація про видачу та позбавлення кваліфікаційного свідоцтва оцінювача;
інформація про видачу свідоцтва про підвищення кваліфікації оцінювача;
перелік підприємств (установ, організацій), що здійснюють професійну підготовку та підвищення кваліфікації оцінювачів.
Інформація, визначена у частині першій цієї статті також може публікуватися у інших засобах масової інформації, оприлюднюватися на офіційних веб-сайтах спеціально уповноважених органів державної влади з питань оціночної діяльності, Федерації оцінювачів України.

Розділ ІV. Права та обов’язки суб’єктів оціночної діяльності та оцінювачів

Стаття 22. Права суб’єктів оціночної діяльності та оцінювачів
Суб'єкти оціночної діяльності мають право:
доступу до об'єкта оцінки, документації та іншої інформації, яка є необхідною або має суттєве значення для оцінки;
отримувати роз'яснення та додаткові відомості, необхідні для здійснення оціночної діяльності, від замовника оцінки та інших осіб (включаючи інформацію з обмеженим доступом, яка надається суб’єкту оціночної діяльності (оцінювачу) відповідно до законодавства - за наявності у суб'єкта оціночної діяльності (оцінювачів, які працюють у його штатному складі) відповідного дозволу або угоди про конфіденційність інформації). У разі, якщо відмова в наданні зазначеної інформації суттєво впливає на достовірність оцінки об’єкта оцінки, про це обов’язково повинно бути зазначено у звіті про оцінку;
використовувати будь-які джерела інформації, необхідні для здійснення оціночної діяльності;
відмовитися від проведення оцінки об'єкта оцінки у разі виникнення обставин, які перешкоджають або унеможливлюють проведенню об'єктивної оцінки, у тому числі будь-яких форм примусу;
у разі необхідності залучати на договірній основі до участі у проведенні оцінки об'єкта оцінки інших оцінювачів або інших фахівців;
оскаржувати дії або бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, Федерації оцінювачів України, інших органів у судовому порядку;
вимагати відшкодування витрат, пов'язаних із здійсненням оцінки об'єкта оцінки, та грошової винагороди, передбаченої договором, за проведення оцінки об'єкта оцінки, у тому числі у судовому порядку;
здійснювати інші права, визначені цим Законом.
Оцінювачі мають право:
доступу до об'єкта оцінки, який оцінюється, документації та іншої інформації, яка є необхідною або має суттєве значення для оцінки;
отримувати роз'яснення та додаткові відомості, необхідні для проведення оцінки об'єкта оцінки, від замовника оцінки та інших осіб (щодо інформації, яка містить державну таємницю - за наявності у нього відповідного дозволу). У разі, якщо відмова в наданні зазначеної інформації суттєво впливає на достовірність оцінки об’єкта оцінки, про це обов’язково повинно бути зазначено у звіті про оцінку;
використовувати будь-які джерела інформації необхідні для здійснення оціночної діяльності;
відмовитися від проведення оцінки об'єкта оцінки у разі виникнення обставин, які перешкоджають або унеможливлюють проведенню об'єктивної оцінки, у тому числі будь-яких форм примусу, а також у разі, якщо замовник оцінки порушив вимоги договору;
оскаржувати дії або бездіяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, Федерації оцінювачів України, інших органів у судовому порядку;
здійснювати інші права, визначені цим Законом.
Втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування в діяльність оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності забороняється.
Будь-яке втручання в діяльність оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, зокрема з метою перешкоджання виконанню ним своїх обов’язків  або спонукання до вчинення ним неправомірних дій забороняється і тягне за собою відповідальність відповідно до законодавства.

Стаття 23. Обов’язки суб’єктів оціночної діяльності та оцінювачів
Оцінювачі та суб'єкти оціночної діяльності під час здійснення оціночної діяльності зобов'язані:
дотримуватися вимог цього Закону та законодавства, що не суперечить йому;
забезпечувати достовірність та об'єктивність оцінки об'єктів оцінки, повідомляти замовника про неможливість проведення достовірної оцінки у зв'язку з виникненням обставин, які цьому перешкоджають;
забезпечувати конфіденційність інформації, отриманої під час виконання оцінки об'єктів оцінки, та зберігати державну таємницю щодо будь-яких відомостей, отриманих під час проведення оцінки та які охороняються відповідним законодавством. Конфіденційна інформація, отримана під час виконання оцінки об’єктів оцінки, може бути розголошена тільки за рішенням суду та у випадках передбачених цим Законом;
вчасно та у повному обсязі надавати інформацію про зміни, що відбулися у суб’єкта оціночної діяльності або оцінювача, які є суттєвими для контролю додержання ними вимог цього Закону;
безперешкодно надавати замовнику оцінки та іншим уповноваженим на це особам копії сертифікатів суб’єкта оціночної діяльності, кваліфікаційного свідоцтва оцінювача та свідоцтва про підвищення кваліфікації оцінювачів, що працюють у штатному складі, інформацію про включення суб’єкта оціночної діяльності до Реєстру суб’єктів оціночної діяльності, інформацію про включення оцінювачів до Реєстру оцінювачів;
забезпечувати збереження документів, які отримані під час проведення оцінки від замовника та інших осіб на період виконання оцінки. Після закінчення робіт всі документи передаються Замовнику оцінки та зберігаються в Замовника;
виконувати інші обов'язки, передбачені законодавством.
Спори, пов'язані з оцінкою об’єктів оцінки, вирішуються у судовому порядку з урахуванням особливостей передбачених цим Законом або у постійно діючому третейському суді Федерації оцінювачів України або Апеляційно-експертній комісії Федерації оцінювачів України відповідно до Законом.
Оцінювачі, суб'єкти оціночної діяльності, замовники несуть відповідальність у порядку, встановленому цим Законом та іншими актами цивільного законодавства. 
Оцінювачі, суб'єкти оціночної діяльності не несуть відповідальність за дії, вчинені іншими особами на підставі звіту про оцінку, акту про оцінку або іншого документу, складеного за результатами здійснення оціночної діяльності (крім випадків зазначення у звіті про оцінку, акті про оцінку, іншому документі, складеному за результатами здійснення оціночної діяльності, завідомо неправдивої інформації).

Розділ V. Регулювання оціночної діяльності, саморегулівні організації оцінювачів та їх об`єднання

Стаття 24. Система регулювання оціночної діяльності
Система регулювання оціночної діяльності складається з державного регулювання та самоврядного регулювання, яке здійснюється саморегулівними організаціями оцінювачів та їх об’єднанням у порядку, визначеному цим законом.
Система регулювання оціночної діяльності  забезпечує формування та розвиток інфраструктури оцінки майна в Україні, об’єктивність та законність її проведення, функціонування конкурентного середовища серед суб’єктів оціночної діяльності, які проводять незалежну оцінку об’єктів оцінки, впровадження у практику незалежної оцінки об’єктів оцінки міжнародних норм і правил оцінки та виконання інших завдань, визначених цим законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до них.

Стаття 25. Державне регулювання оціночної діяльності
Державне регулювання оціночної діяльності здійснюють:
Верховна Рада України відповідно до Конституції України та законів України;
Кабінет Міністрів України шляхом затвердження національних стандартів оцінки;
спеціально уповноважені органи державної влади, визначені цим законом.
Спеціально уповноваженим органом державної влади, який здійснює державне регулювання оцінки об’єктів оцінки в Україні, є Фонд державного майна України.
Спеціально уповноваженим органом державної влади, який здійснює державне регулювання експертної грошової оцінки земельних ділянок в Україні, є центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів.

Стаття 26. Повноваження спеціально уповноважених органів державної влади, які здійснюють державне регулювання оціночної діяльності
Спеціально уповноважений орган державної влади, який здійснює державне регулювання оцінки об’єктів оцінки в Україні, в межах компетенції та повноважень, визначених цим законом:
забезпечує широке інформування суспільства у питаннях оціночної діяльності;
здійснює моніторинг та інформування суспільства щодо стану та особливостей ціноутворення на об’єкти оцінки, що належать до державного та комунального майна;
розробляє та затверджує порядок проведення оцінки об’єктів оцінки, що належать до державного та комунального майна та підлягають приватизації, з урахуванням вимог, встановлених цим Законом;
на власному веб-сайті має право оприлюднювати Реєстр оцінювачів, Реєстр суб’єктів оціночної діяльності, іншу інформацію з питань оціночної діяльності;
вводить в дію своїм рішенням методики з оцінки об’єктів оцінки, методичні рекомендації, інші нормативно-правові акти з питань оціночної діяльності, що розробляються Федерацією оцінювачів України (крім національних стандартів оцінки);
направляє своїх представників до Спостережного органу Федерації оцінювачів України;
забезпечує рецензування звітів про оцінку (актів оцінки) об’єктів оцінки, що належать до державного та комунального майна, в порядку реалізації своїх повноважень та функцій, визначених законами України;
узагальнює інформацію про результати рецензування звітів про оцінку (актів про оцінку) об’єктів оцінки, що належать до державного та комунального майна, проведеного рецензентами, які працюють у його штатному складі та у складі виконавчих органів територіальних громад;
повідомляє про результати рецензування звітів про оцінку об’єктів оцінки, що належать до державного та комунального майна, саморегулівні організації оцінювачів (щодо їх членів) та Федерацію оцінювачів України;
погоджує навчальні програми з базової підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів з оцінки об’єктів оцінки, розроблені Федерацією оцінювачів України;
заслуховує щорічний звіт Федерації оцінювачів України щодо ситуації у сфері оціночної діяльності;
у разі виявлення порушень законодавства оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності звертається до Федерації оцінювачів України щодо вжиття заходів передбачених цим Законом;
здійснює міжнародне співробітництво з питань оціночної діяльності.
Спеціально уповноважений орган державної влади, який здійснює державне регулювання експертної грошової оцінки земельних ділянок в Україні, в межах компетенції та повноважень, визначених цим законом:
забезпечує широке інформування суспільства у питаннях оціночної діяльності;
здійснює моніторинг та інформування суспільства щодо стану та особливостей ціноутворення на земельні ділянки, що належать до державної власності та власності територіальних громад;
на власному веб-сайті має право оприлюднювати Реєстр оцінювачів, Реєстр суб’єктів оціночної діяльності, іншу інформацію з питань оціночної діяльності;
вводить в дію своїм рішенням методики з експертної грошової оцінки земельних ділянок, методичні рекомендації щодо експертної грошової оцінки земельних ділянок, інші нормативно-правові акти з експертної грошової оцінки земельних ділянок, що розробляються Федерацією оцінювачів України (крім національних стандартів оцінки);
погоджує навчальні програми з базової підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів по експертній грошовій оцінці земельних ділянок, розроблені Федерацією оцінювачів України;
направляє своїх представників до Спостережного органу Федерації оцінювачів України;
у разі виявлення порушень законодавства оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності звертається до Федерації оцінювачів України щодо вжиття заходів, визначених цим Законом;
заслуховує щорічний звіт Федерації оцінювачів України щодо ситуації у сфері оціночної діяльності в питаннях оцінки земельних ділянок;
здійснює міжнародне співробітництво з питань оціночної діяльності.

Стаття 27. Саморегулівні організації оцінювачів
Утворення та порядок діяльності саморегулівних організацій оцінювачів регулюється законодавством про об’єднання громадян з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
Саморегулівні організації оцінювачів є юридичними особами, що відповідають вимогам цього Закону та діють на засадах самоврядування і їх діяльність не має на меті отримання прибутку.
Саморегулівною організацією оцінювачів є всеукраїнська професійна громадська організація оцінювачів,  яка відповідає таким вимогам:
у кількісному складі такої організації повинно бути не менше 250 оцінювачів;
90 % оцінювачів, що входять до складу організації, повинні здійснювати оціночну діяльність у складі суб’єктів оціночної діяльності, органів державної влади, органів місцевого самоврядування, у будь-якій з форм визначених статтею 3 цього Закону;
організація повинна забезпечувати функціонування власної системи внутрішнього контролю за якістю роботи своїх членів (експертну раду), вести реєстр своїх членів з вказівкою інформації про них та їх кваліфікацію, здійснювати контроль виконання ними вимог щодо підвищення кваліфікації та оприлюднювати цю інформацію через власний сайт в мережі Інтернет;
організація повинна забезпечувати роботу із зверненнями громадян, органів державної влади та місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, які використовують оцінку, проведену її членами.

Стаття 28. Повноваження саморегулівних організацій оцінювачів
Саморегулівні організації оцінювачів здійснюють наступні повноваження з самоврядного регулювання оціночної діяльності:
беруть участь у розробленні нормативно-правових актів у сфері оціночної діяльності, у тому числі нормативно-правових актів з оцінки об’єктів оцінки;
забезпечують контроль за дотриманням вимог до провадження оціночної діяльності та правил професійної етики оцінювачами – їх членами, а також їх належного професійного рівня, у тому числі шляхом внутрішньої сертифікації за встановленими ними процедурами;
ініціюють за результатами рецензування експертною радою саморегулівної організації питання щодо позбавлення оцінювачів кваліфікаційних документів, суб’єктів оціночної діяльності – сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, а також інших дозвільних документів, що є чинними;
через власні експертні ради здійснюють рецензування звітів про оцінку об’єктів оцінки, в процедурах внутрішнього контролю якості їх робіт, а також на запити органів державної влади, місцевого самоврядування, громадян, суб’єктів господарювання у порядку визначеному цим Законом;
працюють із зверненнями громадян, органів державної влади та місцевого самоврядування, суб’єктів господарювання, які використовують оцінку;
беруть безпосередню участь у професійній підготовці оцінювачів, у тому числі в розробці навчальних програм із базової підготовки та підвищення кваліфікації оцінювачів;
контролюють, ведуть облік та подають до Федерації оцінювачів України інформацію про проходження оцінювачами – членами організації підвищення кваліфікації, у тому числі за альтернативними формами;
контролюють дотримання гласності, відкритості, прозорості в державному регулюванні оціночної діяльності, зокрема під час реєстрації оцінювачів і суб’єктів оціночної діяльності;
проводять консультації з громадськістю, врахування громадської думки щодо якості виконання робіт з оцінки;
відповідно до цього Закону беруть участь у діяльності Федерації оцінювачів України та органів, що нею створюються;
сприяють забезпеченню впровадження Національних та Міжнародних стандартів оцінки у практичній діяльності оцінювачів – їх членів;
беруть участь у досудовому та судовому розгляді спірних питань, пов’язаних з оціночною діяльністю, представляють інтереси оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, під час вирішення судових спорів;
мають право оскаржувати у судовому порядку акти органів державної влади, органів місцевого самоврядування та дії цих органів, що порушують права та законні інтереси своїх членів;
сприяють проведенню робіт з наукового забезпечення в питаннях оцінки;
мають право проводити семінари, конференції та інші заходи з питань оціночної діяльності;
виконують інші повноваження, відповідно до цього Закону.
У процесі реалізації своїх повноважень саморегулівні організації оцінювачів зобов’язані дотримуватися вимог законодавства з питань оціночної діяльності, сприяти розвитку інформаційних технологій у сфері оціночної діяльності, широкому інформуванню суспільства про особливості ціноутворення на об’єкти оцінки, а також виявляти взаємоповагу у відносинах між собою, з іншими громадськими організаціями, оцінювачами, суб’єктами оціночної діяльності.

Стаття 29. Федерація оцінювачів України
З метою вироблення єдиної позиції оцінювачів у питаннях регулювання їх діяльності, координації їх діяльності, формування єдиних підходів до здійснення оціночної діяльності, з метою налагодження взаємодії саморегулівних організацій оцінювачів з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, судовими органами, користувачами оцінки, а також для вирішення інших питань у сфері оціночної діяльності діє Федерація оцінювачів України, що заснована саморегулівними організаціями оцінювачів.
Федерація оцінювачів України є всеукраїнською спілкою саморегулівних організацій оцінювачів, місцезнаходженням якої є місто Київ.
На території України діє одна Федерація оцінювачів України.
Федерація оцінювачів України має виключне право на використання своєї назви. Використання фізичними та юридичними особами назви Федерації оцінювачів України для цілей, не пов’язаних з діяльністю Федерації оцінювачів України, забороняється.
Федерація оцінювачів України створюється відповідно до законодавства про обєднання громадян та діє на підставі Статуту.
Засновники та члени Федерації оцінювачів України є рівними у правах, обов’язках та відповідальності.
Федерація оцінювачів України є неприбутковою спілкою громадських організацій.
Джерелами формування майна Федерації оцінювачів України є вступні та членські внески, прибуток від господарської діяльності створених нею підприємств, установ та організацій, інші доходи та надходження, отримання яких не суперечить законодавству України.
Федерація оцінювачів України не відповідає за зобов’язаннями своїх членів, створених нею підприємств, установ, організацій, так само як члени Федерації оцінювачів України, створені нею підприємства, установи, організації не відповідають за її зобов’язаннями.
Федерація оцінювачів України є юридичною особою, має свої печатку, штамп, емблему, та іншу атрибутику та символіку, відрізняючі позначення, бланк та рахунки в банківських установах, веде відповідний облік та звітність.
Федерація оцінювачів України діє відповідно до цього Закону та її статуту та виключно з метою виконання завдань, визначених цим Законом та її статутом.
Державні органи сприяють Федерації оцінювачів України у виконанні нею завдань, визначених цим Законом та Статутом.
Втручання органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб у діяльність Федерації оцінювачів України забороняється.

Стаття 30. Повноваження Федерації оцінювачів України
Федерація оцінювачів України відповідно до цього Закону:
об’єднує зусилля саморегулівних організацій оцінювачів для захисту прав та законних інтересів оцінювачів, суб’єктів оціночної діяльності, користувачів оцінки та інших осіб у сфері оціночної діяльності, забезпечення правових  гарантій їх діяльності;
розробляє національні стандарти оцінки методики з оцінки об’єктів оцінки, методичні рекомендації, інші нормативно-правові акти з питань з питань оціночної діяльності, визначає додаткові напрями оцінки та спеціалізації у їх межах відповідно до статті 5 цього Закону;
інформує громадськість з питань оціночної діяльності;
за дорученням оцінювачів, суб’єктів оціночної діяльності, саморегулівних організацій оцінювачів представляє та захищає їх інтереси у відносинах з органами державної влади, у тому числі спеціально уповноважених органах державної влади, що здійснюють державне регулювання оціночної діяльності, органах місцевого самоврядування, судових органах, міжнародних організаціях;
здійснює заходи з вирішення конфліктних питань, що пов’язані з оціночною діяльністю та рецензуванням звітів про оцінку об’єктів оцінки;
утворює постійно діючий третейський суд та сприяє його роботі;
має право організовувати семінари, конференції та інші заходи з питань оціночної діяльності;
видає сертифікат рецензента на право здійснення рецензування звітів про оцінку (актів про оцінку) та визначає порядок  його видачі та позбавлення;
має право розробляти та затверджувати професійні етичні норми, у тому числі етичні правила рецензування, які є обов’язковими для виконання оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності, а також рецензентами під час рецензування звітів про оцінку (актів оцінки);
здійснює контроль за якістю професійної підготовки оцінювачів, у тому числі рецензентів, та підвищення їх кваліфікації;
має право створювати, реорганізовувати і ліквідовувати підприємства, установи та організації, при цьому жоден із створюваних нею суб’єктів господарювання не може набувати статусу суб’єкта оціночної діяльності;
розробляє та реалізує заходи з дотримання конкурентної політики серед суб’єктів оціночної діяльності, попередження неконкурентних дій на ринку оціночної діяльності;
має право вести претензійно-позовну роботу в інтересах оцінювачів, суб’єктів оціночної діяльності, саморегулівних організацій оцінювачів на їх звернення;
забезпечує взаємодію професійної оціночної спільноти з професійними громадськими організаціями, що діють на суміжних ринках;
представляє інтереси професійної оціночної спільноти у взаємодії з Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськими об єднаннями;
сприяє веденню інформаційно-аналітичних баз, які пов’язані з дослідженням ринків об’єктів оцінки;
сприяє проведенню правових та економічних досліджень у сфері оціночної діяльності;
залучає до розробки та удосконалення національних стандартів оцінки та інших нормативно-правових актів у сфері оціночної діяльності найбільш досвідчених оцінювачів, науковців, інших фахівців;
залучає до громадського регулювання оціночної діяльності професійну спільноту, у тому числі оцінювачів незалежно від їх членства у саморегулівних організаціях оцінювачів, користувачів оцінки, науковців, спеціалістів, а також інші професійні громадські організації;
веде роботу на підвищення іміджу та авторитету професійної оціночної діяльності;
виступає засновником друкованого засобу масової інформації та створює веб-сайт, у яких безкоштовно публікує (оприлюднює) інформацію, передбачену цим Законом;
має право видавати інформаційні, довідкові та методичні матеріали з питань оціночної діяльності, а також газети, журнали на інші друковані засоби масової інформації;
здійснює інші заходи відповідно до цього Закону та Статуту.

Стаття 31. Порядок вступу до Федерації оцінювачів України
Федерація оцінювачів України створюється за принципом добровільного обєднання її засновників та членів.
Для вступу до Федерації оцінювачів України саморегулівна організація оцінювачів подає наступні документи:
заяву, складену у довільній формі;
нотаріально завірені копії статуту та інших реєстраційних документів організації;
рішення саморегулівної організації оцінювачів про ініціювання процедури вступу до Федерації оцінювачів України; 
список оцінювачів – членів організації з вказівкою наступної інформації про них: прізвище, ім’я та по-батькові; паспортні дані;  номер та дата видачі кваліфікаційних документів оцінювача; відомості про включення до Реєстру оцінювачів; відомості про місце роботи та посаду з вказівкою реквізитів сертифікату суб’єкта оціночної діяльності, де працює оцінювач, а також контактної інформації;
завірені суб’єктом оціночної діяльності, у штатному складі якого працює оцінювач, копії кваліфікаційних документів оцінювачів – членів організації, паспорту, довідки з місця роботи, відповідних сторінок трудової книжки оцінювача, сертифіката суб’єкта оціночної діяльності;
затверджені структура організації, склад експертної ради, порядку її роботи, інформація про наявність у членів експертної ради сертифікатів рецензентів (у разі наявності).
Подані всеукраїнською професійною організацією оцінювачів документи перевіряються Федерацією оцінювачів України у строк, що не перевищує 60 календарних днів з дати реєстрації поданого пакету документів.
Підставами для відмови у прийняття до Федерації оцінювачів України  є неповнота, невідповідність вимогам цього Закону та інших нормативно-правових актів або недостовірність поданих саморегулівною організацією оцінювачів документів, зазначених в частині другій цієї статті.
Для з’ясування питання відповідності саморегулівної організації оцінювачів вимогам, що встановлені цим законом, Федерація оцінювачів України має право запитувати та отримувати додаткову інформацію про саморегулівну організацію оцінювачів, її діяльність та її  членів.
Підставою для виключення із складу Федерації оцінювачів України є  невідповідність  саморегулівної організації вимогам, встановлених цим Законом та Статутом.

Стаття 32. Органи управління Федерації оцінювачів України та організація їх діяльності
Органами управління роботою Федерації оцінювачів України є З’їзд, Рада та комісії.
Вищим керівним органом Федерації оцінювачів України є З’їзд. До складу З’їзду кожна саморегулівна організація оцінювачів делегує свого керівника. Головування засіданнями З’їзду здійснюють керівники саморегулівних організацій почергово. Засідання  З’їзду є правомочним у разі присутності на ньому не менше трьох четвертих керівників саморегулівних організацій оцінювачів від їх загальної кількості. Рішення  З’їзду приймаються двома третинами голосів від кворуму засідання З’їзду. Засідання  З’їзду відбуваються не рідше одного разу на півроку.
До повноважень З’їзду входить:
затвердження структури комісій (у тому числі Апеляційної експертної комісії та Екзаменаційної комісії), їх кількісного та персонального складу;
визначення порядку роботи комісій (у тому числі Апеляційної експертної комісії та Екзаменаційної комісії);
заслуховування звітів комісій про виконання покладених на Федерацію оцінювачів України повноважень за напрямами їх діяльності;
затвердження керівника виконавчої дирекції, порядку роботи виконавчої дирекції, її штатного складу та звітів про діяльність виконавчої дирекції;
затвердження щорічного звіту Федерації оцінювачів України щодо стану професійної оціночної діяльності та направлення його на розгляд спеціально уповноваженим органам державної влади, які здійснюють державне регулювання оціночною діяльністю, Спостережному органу Федерації оцінювачів України;
затвердження змін до статуту Федерації оцінювачів України;
затвердження підготовлених комісіями рішень;
виконання представницьких повноважень від імені Федерації оцінювачів України.
вирішення інших питань, що випливають із суті повноважень Федерації оцінювачів України, визначених цим Законом, та забезпечують її діяльність.
Органом Федерації оцінювачів України, що здійснює поточне управління її діяльністю, є Рада. Рада Федерації оцінювачів України формується відповідно до визначених Статутом Федерації оцінювачів України норм представництва в залежності від кількості членів саморегулівних організацій оцінювачів.
Порядок делегування представників саморегулівної організації до складу Ради кожна саморегулівна організація оцінювачів визначає самостійно.
Головування засіданнями Ради здійснюють саморегулівні організації оцінювачів почергово. З цією метою відповідна саморегулівна організація оцінювачів доручає одному з своїх представників у Раді вести засідання. Засідання Ради є правомочним у разі присутності на ньому не менше трьох четвертих її персонального складу. Рішення Ради приймаються двома третинами голосів від кворуму засідання Ради. Засідання Ради  відбуваються не рідше одного разу на місяць. Рада Федерації оцінювачів України підзвітна та підконтрольна З’їзду.
До компетенції Ради Федерації оцінювачів України входить:
заслуховування звітів комісій про виконання покладених на Федерацію оцінювачів України повноважень за напрямами їх діяльності;
створення постійно діючих комісій за напрямами роботи;
з метою розв’язання конфліктних ситуацій, що виникають під час рецензування звітів про оцінку об’єктів оцінки, створення Апеляційно-експертну комісію;
створення постійно діючої Екзаменаційної комісії;
створення третейського суду.
Під час формування та затвердження комісій Федерації оцінювачів України забезпечується рівне представництво саморегулівних організацій оцінювачів.
До участі у роботі постійно діючої Апеляційно-експертної комісії при розгляді питань, які стосуються оцінки державного майна (комунального майна), об’єктів з часткою державного майна (часткою комунального майна), та у разі їх повернення у державну (комунальну) власність, залучаються представники Фонду державного майна України у кількості, що забезпечує не менш, ніж 1/3 голосів.
Право на участь у роботі комісій набувають найбільш професійні оцінювачі незалежно від їх членства у саморегулівних організаціях оцінювачів. До повноважень комісій Федерації оцінювачів України належить забезпечення виконання Федерацією оцінювачів України покладених на неї завдань.
Члени З’їзду, Ради та комісій Федерації оцінювачів України виконують свої обов’язки на громадських засадах.
До повноважень виконавчої дирекції Федерації оцінювачів України належить організаційне забезпечення роботи З’їзду, Ради, комісій. Керівником виконавчої дирекції є виконавчий директор. Виконавчий директор відповідає за створення належних умов для виконання своїх функціональних обов’язків З’їздом, Радою, комісіями Федерації оцінювачів України.

Стаття 33. Спостережний орган Федерації оцінювачів України.
З метою здійснення незалежного контролю за діяльністю Федерації оцінювачів України діє Спостережний орган Федерації оцінювачів України, що створюється відповідно до цього Закону.
До складу Спостережного органу можуть входити представники спеціально уповноважених органів державної влади, які здійснюють державне регулювання оціночною діяльністю, інших органів державної влади, а також фахових громадських організацій у сфері операцій з нерухомістю, інвестиційного бізнесу, банківської діяльності та інших сферах.
Члени Спостережного органу не є членами Федерації оцінювачів України.
Спостережний орган:
заслуховує щорічні звіти про результати діяльності Федерації оцінювачів України;
проводить аналіз діяльності Федерації оцінювачів України та вносить пропозиції щодо удосконалення її діяльності;
затверджує регламент роботи Спостережного органу.
Розділ VІ. Відповідальність у сфері оціночної діяльності та гарантії оціночної діяльності 

Стаття 34. Вирішення спорів та відповідальність суб’єктів оціночної діяльності, оцінювачів та замовників оцінки
Спори, пов'язані з оцінкою об’єктів оцінки, вирішуються у судовому порядку з урахуванням особливостей передбачених цим Законом або у постійно діючих Апеляційної експертної комісії та третейському суді Федерації оцінювачів України згідно з цим Законом.
Особи, що надають документи або іншу інформацію, що є вихідними даними для оцінки, несуть відповідальність, у тому числі за достовірність наданих ними документів та інформації, у порядку, встановленому цим Законом та іншими актами цивільного законодавства. 
Вилучення (виїмка) документів, переданих оцінювачу для виконання оцінки об'єктів оцінки, а також звіти про оцінку (акти оцінки) забороняється. Такі документи можуть бути надані суду за вмотивованою постановою суду тільки для огляду і повинні бути повернені судом негайно після огляду.
Оцінювачі не можуть бути допитані як свідки з приводу того, що їм довірено або стало відомо при проведенні оцінки об’єктів оцінки, якщо вони не звільнені від обов’язку зберігати таку інформацію особою, що довірила їм ці відомості.

Стаття 35. Гарантії оціночної діяльності
Професійні права, честь і гідність оцінювача, охороняються законом. Забороняється будь-яке втручання в оціночну діяльність оцінювача, суб’єкта оціночної діяльності, вимагання від оцінювача, суб’єкта оціночної діяльності надання конфіденційної інформації, та інформації, що становить державну таємницю».

ІІ. Прикінцеві та перехідні положення

1. Цей Закон набирає чинності через 60 днів з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у пункті 1) частини першої статті 69 Кримінально-процесуального кодексу України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961, N 2, ст. 15) після слова «нотаріуси» доповнити словом «оцінювачі»;

2) у Земельному Кодексі України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 3-4, ст.27):
у статті 136:
у пункті б) частини третьої слово «нормативній» замінити словом «експертній», доповнити словами «але не повинна бути меншою ніж нормативна грошова оцінка»;
у пункті г) частини четвертої слово «грошову» замінити словами «експертну грошову та нормативну грошову»;

у статті 201:
у частині п’ятій слово «грошова» замінити словами «нормативна грошова»;
статтю доповнити частиною шостою такого змісту:
«6. Експертна грошова оцінка земельних ділянок проводиться у порядку визначеному Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

3) у абзаці другому частини другої статті 115 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356) слова «експертній перевірці» замінити словами «оцінці, відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

4) частину другу статті 15 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України 1991, № 34, ст. 451) доповнити новим абзацом такого змісту:
«Навчання та підвищення кваліфікації з питань оціночної діяльності здійснюється у порядку, визначеному Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

5) частину першу статті 17 Закону України «Про інвестиційну діяльність» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 47, ст. 646) доповнити словами «за результатами незалежної оцінки, здійсненої відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

6) у частині другій статті 20 Закону України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 49, ст..682) слова «законодавством про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність» замінити словами «Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

7) пункт "а" частини першої статті 15 Закону України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 10, ст.139 ) доповнити словами "(крім об’єктів нерухомості)";

8) у частині третій статті 12 Закону України "Про заставу" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1992, N 47, ст. 642) слово «законодавства» замінити словами «Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

9) у Законі України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України 1995, N 4, ст. 28):
у підпункті 1.20.5-1. пункту 1.20. статті 1 слова «національними стандартами з питань оцінки майна та майнових прав» замінити словами «Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

10) у абзаці сьомому частини першої статті 2 Закону України «Про режим іноземного інвестування» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, № 19, ст. 80) слова «експертною оцінкою в Україні» замінити словами «оцінкою, здійсненою відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

11) абзац четвертий підпункту г) пункту 6.5 статті 6 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України 1997 р., N 21, ст. 156; № 27, ст. 363) доповнити словами «що здійснюється відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

12) пункт 58 статті 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000, № 36, ст..299) доповнити словами «(крім експертної грошової оцінки земельних ділянок)»;

13) у третьому реченні підпункту 9.4.2 пункту 9.4 статті 9 Закону України «Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2001, №10, ст.. 44) після слів «суб’єкт господарювання» доповнити словами «що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про оцінку майна,  майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

14) у частині першій статті 37 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 21, ст. 103) слова «законодавством  про оцінку майна, майнових прав та професійну  оціночну  діяльність» замінити словами «Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

15) у статті 38 Закону України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, №36, ст. 232):

у частині третій після слів «економічна та» доповнити словами «нормативна»;

статтю доповнити частиною четвертою такого змісту:
«Експертна грошова оцінка земель проводиться у порядку визначеному Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

16) у Законі України «Про іпотеку» (Відомості Верховної Ради 2003, № 38, ст. 313):

частину шосту статті 5 після слів «оціночної діяльності» доповнити словами «що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

частину третю статті 37 після слів «оціночної діяльності» доповнити словами «що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

частину шосту статті 38 після слів «оціночної діяльності» доповнити словами «що здійснює свою діяльність відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

у частині другій статті 43 слова «законодавства про оцінку майна і майнових прав та професійну оціночну діяльність» замінити словами «Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

	17) у Законі України «Про оцінку земель» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 15, ст. 229):

у статті 1:
у абзаці сьомому частини першої слова «(експертом з питань оцінки земельної ділянки)» виключити, абзац доповнити словами «про оцінку»;
абзац дванадцятий доповнити словами «та Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;
статтю доповнити абзацом такого змісту:
«землеоціночні роботи – у розумінні цього Закону, це бонітування грунтів, економічна оцінка земель, нормативна грошова оцінка земельних ділянок»;
	
у статті 6:
у абзаці третьому слова «ліцензії на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку» замінити словами «сертифікат суб’єкта оціночної діяльності у порядку, встановленому Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;
у абзаці четвертому слова «ліцензію на виконання землеоціночних робіт у встановленому законом порядку» замінити словами «сертифікат суб’єкта оціночної діяльності у порядку, встановленому Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

у статті 7:
у частині першій слова «склали кваліфікаційний іспит та», «цього Закону та» виключити; 

статтю 8 викласти у такій редакції:
«Стаття 8. Професійна підготовка оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок
Професійна підготовка оцінювачів з експертної оцінки земельних ділянок здійснюється у порядку визначеному Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

статтю 9 виключити;

абзац шостий статті 11 викласти в такій редакції:
«державну експертизу технічної документації з оцінки земель»;

у статті 12:
у частині першій після слів «регулювання оцінки земель» доповнити словами «(крім експертної грошової оцінки земельних ділянок)», слова «та звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок» виключити;
частину другу виключити;

у частині третій статті 20 слова «а також звітів про проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок» виключити;

у статті 21 слова «а також звіти з експертної грошової оцінки земельних ділянок державної та комунальної власності у разі їх продажу» виключити;

статтю 22 виключити;

у статті 25:
у частині першій слова «і серед навчальних закладів, що здійснюють професійну підготовку оцінювачів з експертної грошової оцінки земельних ділянок» виключити;
у частині другій слово «закону» замінити словами «цього Закону та Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

частину третю статті 26 виключити;

18) у статті 6 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, N  38 (17.09.2004), ст. 471) після слів «визначені законом» доповнити словами «(крім звітів з експертної грошової оцінки земельних ділянок)»;

19) у Законі України "Про управління об’єктами державної власності" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2006, №46, ст.. 456):

підпункт ж) пункту вісімнадцятого частини другої статті 5 виключити;

у підпункті ґ) пункту другого частини першої статті 7 слова «та оцінки» виключити;

частину першу статті 13 викласти у такій редакції:
«1. Порядок проведення оцінки державного майна, яке підлягає приватизації, встановлюється Кабінетом Міністрів України, відповідно до законодавства.»;

19) у абзаці другому частини третьої статті 2 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, №39, ст. 31) слова «цього Закону з урахуванням особливостей, визначених Законом» замінити словом «Закону». 

3. До приведення законів України та інших нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.

4. Кабінету Міністрів України протягом тридцяти днів з моменту набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону;
забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.

5. Федерації оцінювачів України протягом шести місяців визначити порядок видачі та позбавлення сертифікатів рецензентів на право здійснення рецензування звітів про оцінку (актів про оцінку), забезпечити видачу сертифікатів.

6. Кваліфікаційні документи оцінювачів, посвідчення про підвищення кваліфікації, сертифікати суб’єкта оціночної діяльності, ліцензії на право проведення грошової експертної оцінки земельних ділянок видані у порядку, що діяв до набрання чинності цим законом, є дійсними до закінчення строку, на який вони були видані.

Народні депутати України:

Горіна І.А.

Куликов К.Б.

Боднар О.Б.

