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Ініціативній групі з підготовки установчих 
зборів по формуванню нового складу 
Громадської ради при Святошинській 
районній в м. Києві державній адміністрації.

ЗВІТ
про діяльність ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ОЦІНЮВАЧІВ»

у 2019-2020 p.p.

ГО «ВСЕУКРАЇНСЬКА СПІЛКА ОЦІНЮВАЧІВ» об’єднує фізичних осіб, 
оцінювачів та інших фахівців України, пов’язаних з оціночною діяльністю, задля проведення 
освітньої та наукової діяльності в галузі оцінки; сприяння вдосконаленню всіх форм оціночної 
діяльності шляхом сумлінного, високопрофесійного надання різних видів оціночних послуг та 
підвищення рівня громадського контролю з боку Громадської організації за оціночною 
діяльністю в Україні, захист законних соціальних, економічних, професійних та інших інтересів 
своїх членів у питаннях оцінки майна, майнових прав та використання її результатів.

Метою організації є: здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема 
економічних, соціальних, культурних, екологічних, професійних та інших інтересів громадян 
України.

Громадська організація постійно надає громадянам інформаційно-консультаційні послуги 
з питань оцінки майна та майнових прав, сприяє розвитку інформаційних технологій в оцінці 
майна, широкому інформуванню суспільства про особливості ціноутворення на майно та 
майнові права. Громадська організація приймає активну участь в законодавчих ініціативах, 
пов'язаних з підготовкою нових та удосконалення існуючих нормативних актів. Зокрема, ГО 
«Всеукраїнська спілка Оцінювачів» приймала активну участь в розробці Закону України «Про 
внесення змін до Податкового Кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері 
реєстрації інформації зі Звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна».

Деякі пункти цього Закону були взяті із проекту Закону, що був створений фахівцями 
Громадської організації та запропонований до прийняття Верховній Раді України.

На сьогодення Громадська організація займається вдосконаленням Закону «Про 
відшкодування моральної шкоди». Відсутність на сьогоднішній день адекватного 
законодавчого вирішення проблеми розрахунку суми моральної шкоди особливо, у випадку 
приниження честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної особи або 
юридичної, спонукає нас, фахівців -  членів Громадської організації, створити дієве 
законодавство в цьому напрямку та методику визначення вартості відшкодування моральної 
шкоди.

Вважаємо, що саме досконалий Закон «Про відшкодування моральної шкоди» посилить 
відповідальність всіх органів влади перед громадянами і дасть можливість громадянам 
отримати адекватне відшкодування заподіяної їм шкоди.



Закон і Методика розрахунку відшкодування моральної шкоди знаходиться в процесі їх 
розробки.

ГО «Всеукраїнська спілка Оцінювачів» постійно співпрацює із громадськими 
організаціями, що опікуються проблемами екології, чистоти навколишнього середовища. 
Фахівці Громадської організації не одноразово проводили експертну оцінку екологічних 
проектів, як районного значення, так і на рівні міста Києва і України.
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