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Колективне підприємство
«Інформаційно-консультаційний центр
Українського товариства оцінювачів»
01133, м. Київ, вул. Генерала Алмазова,
18/7, оф. 209

Щодо погодження проведення
.міжнародної науково-практичної конференції

Фонд державного майна України розглянув лист Колективного
підприємства «Інформаційно-консультаційний центр Українського товариства
оцінювачів» від 19 квітня 2017 року № 41 та повідомляємо таке.
Погоджуємо проведення міжнародної науково-практичної конференції
за темою: «Практичні аспекти оцінки об’єктів банківської застави», яка
відбудеться 18 - 19 травня 2017 року за адресою: м. Львів, проспект
Чорновола, 7. Початок проведення конференції о 9.00 (програма проведення
конференції додається).
За участь у конференції оцінювачам буде зараховано в межах напряму
оцінки майна «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»:
- за спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,
нерухомості) - 3 залікові одиниці;
- за спеціалізацією 1.2 «Оцінка машин і обладнання» - 0,75 залікових
одиниць;
- за спеціалізацією 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів» - 0,75
залікових одиниць.
В межах напряму оцінки майна «Оцінка цілісних майнових комплексів,
паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому числі
прав на об’єкти інтелектуальної власності» оцінювачам буде зараховано
З залікові одиниці за спеціалізацією 2.1 «Оцінка цілісних майнових
комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів
(крім прав на об’єкти інтелектуальної вдасності)».
Заступник Голови Фонду
Д ворнІк О.,

285- 17-13

Н. Лебідь

Фонд державною майна України
Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання «Українське товариство оцінювачів»
Західне територіальне Відділення Українського товариства оцінювачів'? у
Колективне підприємство «Інформаційно-консультаційний центр
Українського товариства оцінювачів»

Міжнародна науково-практична конференція

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНКИ ОБ’ЄКТІВ БАНКІВСЬКОЇ ЗАСТАВИ

Дата проведення: 18-19 травня 2017 р.
Місце проведення - готель "Львів", просп. Чорновола, 7
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

18 травня
9.00-10.00

Реєстрація учасників конференції

Відкриття конференції
10.00-10.20

Привітальне слово Голови Ради Українського товариства оцінювачів

Шалаєв В.М. заслужений оцінювач УТО, РЯІС8.
10.20-10.30

Привітальне слово від Фонду державного майна України

Лебідь Н.П. заступник Голови Фонду державного майна України
Доповіді
10.30-11.30

Проблеми оцінки права вимоги за кредитними зобов’язаннями в Україні.
Презентація нового Порядку оцінки права вимоги за зобов’язанням, що виникає
внаслідок кредитної операції: організація процесу оцінки, методи та моделі.

Лебідь Н.П., к.г.н., заслужений економіст України, заступник Голови
Фонду державного майна України
Сірош Т.О., начальник Управління оцінки та моніторингу застав
Департаменту управління ризиками Національного банку України
Поправка В.В., старший фахівець Управління оцінки та моніторингу застав
Департаменту управління ризиками Національного банку України
11.30-12.00

Сучасні міжнародні та національні вимоги до зниження кредитних ризиків та
вартісна оцінка об’єктів банківської застави в Україні
Якубовський В.В, професор, доктор технічних наук, Інститут
Міжнародних Відносин КНУ ім. Т. Шевченка президент консалтинговоінженірінгової групи «ВЕРИТПКС, м. Київ

12.00-12.20

Перерва па каву

12.20-12.40

Національна практика взаємодії оцінювачів та банків, що склалася в Грузії

Діаконідзе Б.А., Президент товариства незалежних оцінювачів Грузії
12.40-13.10

Відображення питань оцінки для цілей кредитування в Міжнародних стандартах
оцінки
Овчаров С.Ю., МКІСЯ заступник Голови Українського товариства
оцінювачів

13.10-13.30

Організація оцінки заставного майна в Румунії

Ревецький В.В., Президент Товариства незалежних оцінювачів Республіки
Молдова (8ЕІ КМ)
-г
13.30-14.00

Обговорення

14.00-15.00

Перерва на обід

15.00-15.30

Специфіка визначення вартості активів в умовах надання та неповернення
кредитів

Маркує
м. Київ
15.30-16.00

ЯЛ. -

толова Експертної Ради Українського товариства оцінювачів,

Оцінка ефективності капіталу в портфелі застави банку

Теребурке Д.Е., директор ООРМА КюпзуШп^, Молдова
16.00-16.30

Оцінка для цілей фінансування розвитку нерухомості

Драпіковськнй О.І, заслужений оцінювач УТО, доцент КНУБА, м. Київ
Іванова І.Б. заслужений оцінювач УТО, доцент КНУБА, м. Київ
16.30-17.00

Обговорення

19 травня
Доповіді
10.00-10.30

Проблеми оцінки об’єктів забезпечення застави: ризики для банку та інвестора

Ігнаткович Г.М., директор ТОВ «Судово-експертна колегія», Біларусь
10.30-11.00

Управління заставним майном

Гагауз В.М., провідний оцінювач УТО, начальник департаменту оцінки та
залогових операцій АБ «Південний», м. Одеса
11.30-12.00

Проблемні моменти оцінки прав вимоги за кредитами у випадках цесії (заміни
кредитора)

Гумен В.В., директор департаменту оцінки для МСФЗ компанія УВЕКОЇІ
12.00-12.20

Перерва на каву

12.20-12.50

Щодо питання характеристики ліквідності наземного транспорту

Шабека В.Л., завідувач кафедрою «Оціночна діяльність на транспорті та в
промисловість) БНТУ,
Юреня С.П., голова Асоціації оціночних організацій,
Ігнагкович Г.М., директор ТОВ «Судово-експертна колегія»,
Ануфрігв П.В., головний спеціаліст з експертизи та сертифікації
Білоруської торгово-промислової палати, м. Мінськ, Білорусь
12.50-13.20

Особливості оцінки обладнання для цілей кредитування

Гохберг
13.20-14.00

1 .1 .,

заслужений оцінювач УТО, м. Львів

Підведення підсумків конференції

