
 

 

 

 

 

 

 

ЗАПРОШЕННЯ 

Запрошуємо Вас з 25 по 27 травня 2017 року в Одесу на Міжнародну оціночну конференцію "Дні TEGoVA в 
Україні", огранізовану за участю: делегації TEGoVA на чолі з Krzysztof Grzesik REV; СРО "АФО", "УТО", 
"АСБОУ"; державних регуляторів ФДМУ, ФГВФО, Мінюст, НБУ; НАБУ. 

Мета проведення Конференції – інтеграція вітчизняних оцінювачів у професійну європейську спільноту, а 

також вивчення та переймання європейського досвіду у різних напрямках оцінки майна. 

Делегація TEGoVA дуже прагне спілкування з українськими оцінювачами та їх лідерами. Вони хочуть 
скласти власне враження щодо внутрішньої консолідації та професійної компетентності нашої 
вітчизняної оціночної спільноти. Саме тому було вирішено провести цей захід у форматі дискусійної 
експертної панелі з питань кооперації української та європейської оціночних спільнот.  

Основні теми, що будуть висвітлені впродовж нашої Конференції: 

 Європейська практика оцінки майна для кредитування, фінансової звітності, обчислення податків та ін.; 

 Можливість і доцільність імплементації вимог європейських стандартів у вітчизняну практику оцінки; 

 Перспективи співпраці ФГВФО з TEGoVA; 

 Можливості та перспективи роботи вітчизняних оціночних компаній на європейському ринку; 

 Застосування досвіду TEGoVA щодо оцінки арештованого майна; 

 зміни, що плануються у регулюванні оцінки майна для оподаткування, 

 посилення контрольних функцій у галузі оцінки майна з боку держави, тощо 
 
У якості спікерів будуть присутні на нашій Конференції: Голова Правління TEGoVA Krzysztof Grzesik 

REV, Заступник Голови ФДМУ Лебідь Н.П., Директор фінансового департаменту ФГВФО Нужненко О.В., 
Голова Правління СРО «ВАФО» Максимов С.Й., Голова Ради СРО «УТО» Шалаєв В.М., Голова Правління 
СРО «АСБОУ» Фролов С.Є. 

Також запрошені у якості спікерів: Директор Департаменту управління ризиками НБУ Будник І.М., Заступник 
Міністра юстиції з питань виконавчої служби Шкляр С.В., Голова Ради НАБУ Шпек Р. 
Модератор основної дискусії: Олексій Калапуша, MRICS 

Ви, як учасник Конференції, зможете брати активну участь у обговоренні, висловлювати власні 
бачення проблематики зазначених питань і пропонувати шляхи їх оптимізації в практичній 
діяльності.  

Детальніше зі змістом  та програмою Конференції Ви можете ознайомитись на нашому сайті: 
https://sites.google.com/view/tegova-ukraine-2017 

Вартість участі: 1300 грн. за одну особу, 2000 грн. за двох представників компанії. 

Нашою метою є проведення цього заходу на такому рівні, щоб учасники Конференції дійшли висновку про 
доцільність її проведення у форматі панельної дискусії щороку.  

Контактна особа модератора Конференції 
Ольга Дмитрук, Керівник ІКЦ АСБОУ 
+380503622362 (він же Viber) 
asbou.ikc@gmail.com 

 

З повагою, 

Оргкомітет  Міжнародної оціночної конференції                                       О.І. Дмитрук 

"Дні TEGoVA в Україні"                                 
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