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більше 300 учасників.

162 компанії серед яких:
✓ державні установи;
✓ оціночні компанії; 

✓ консалтингові фірми;
✓ адвокатські контори; 
✓ міжнародні компанії;
✓ девелоперські фірми; 

✓ банки;
✓ ВНЗ. 

За активної участі самозайнятих осіб:
оцінювачів, адвокатів, приватних підприємців 



Модерує круглий стіл 

Різник Олена, PhD, REV WAVO, викладач МІБу
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Вітальне слово                                                              

Директора Школи національних професійних кваліфікацій 

ПВНЗ «Міжнародний інститут бізнесу» Дзвоник Ади
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Юлія Бєлова, Заступник Голови Фонду державного майна України, 

ознайомила учасників із основними засадами державної політика                        

у сфері оцінки шкоди та збитків,                                                                

завданих воєнними дійми російської федерації
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Про виявлення та фіксацію відомостей щодо обставин вчинення кримінального 

правопорушення в результаті збройної агресії російської федерації на території 

України доповів 

Юрій Чечель, Заступник директора ДНДЕКЦ МВС України
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В’ячеслав Бондар, 
Завідувач лабораторії товарознавчих, гомологічних та екологічних досліджень ДНДЕКЦ МВС України

Співдоповідач Ю. Чечеля з питань виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення 

кримінального правопорушення в результаті збройної агресії російської федерації на території України
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Голова асоціації БТІ України «Укртехінвентаризація» 

Світлана Каліщук поділилася досвідом з фіксації пошкоджень нерухомого 

майна. Окреслила зміст та нормативні вимоги до Звіту про технічне 

обстеження нерухомого майна
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Коментарі щодо фіксації пошкоджень в м. Бучі (Київської обл.)

озвучив Голова Ради УТО, Олексій Амфітеатров
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Андрій Світлицький, Старший партнер АО «Іщенко, Світлицький та партнери», 

адвокат

Розповів про практичні аспекти та проблеми проведення обстеження майна, 

яке постраждало внаслідок воєнних дій.
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Сергій Барановський, оцінювач, викладач МІБу

виступив із коментарем                                                         

стосовно фіксації пошкоджень колісних транспортних засобів
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Ганна Іщенко, Директор Адвокатського об’єднання «Іщенко, Світлицький та партнери»

ділиться досвідом  фіксації пошкоджень                                        

завданих воєнними діями російської федерації  у Чернігові
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Про основні засади оцінки пошкодженого майна, яке перебувало в заставі 

на момент настання воєнних дій розповів Тимофій Кейлін,
Начальник управління оцінки майна Департаменту ризик-менеджменту 

Національного банку України
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Світлана Булгакова, Директор департаменту оцінки майна, майнових прав 

та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України

окреслила загальні засади організації та методології оцінки 

шкоди та збитків завданих внаслідок воєнних дій.
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Валентина Олефіренко 

надавала численні коментарі щодо

фіксації пошкодженого майна та оцінки збитків
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Станіслав Іванов, Директор департаменту оцінки і консалтингу 

CBRE Ukraine, оцінювач, викладач МІБу
виступив із коментарями                                     

щодо оцінки нерухомості та оцінки збитків у період воєнних дій
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Володимир Шалаєв, Заступник Голови Ради ГО «ВО «УТО»»

торкнувся питань оцінки пошкоджень у Бучі та Бородянці
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Питання до регулятора                                                                       

від представника компанії Deloitte Андрія Кулика,                      

щодо фіксації упущеної вигоди
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Олександр Драпіковський,, REV, доцент КНУБА віце-президент УТО, викладач МІБу

Про питання компетенції оцінювача                                                                    

при оцінюванні втрат та збитків, завданих внаслідок воєнних дій. 
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Про загальні засади та техніку визначення розміру упущеної вигоди 

(неотриманого прибутку) внаслідок воєнних дій                            

доповів учасникам Андрій Чиркін, MRICS, заслужений оцінювач УТО
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Із міжнародним досвідом визначення розміру збитків та основними проблемами 

пов’язаними із фіксацією , які ускладнені воєнними діями на території України,

учасників заходу ознайомив Валерій Якубовський, Член колегії Міжнародної 

ради зі стандартів оцінки, віце-президент ГО «АФО», професор.
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З коментарями щодо оцінки та фіксації збитків виступив Андрій Мартин,    
координатор групи по аудиту збитків Національної Ради відновлення,                          

старший проєктний менеджер Офісу реформ, завідувач кафедри відділу землеустрою, 
НУБіП, Член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, викладач МіБу

Круглий стіл
11.05.2022

«Визначення 

розміру збитків, 

упущеної вигоди,                        

завданих 

юридичним і 

фізичним особам 

внаслідок 

воєнних дій»



Завершальне слово                                 

від організаторів заходу
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Результат роботи  
Круглого столу
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За результатами роботи Круглого столу 
організаторами будуть опрацьовані й 
узагальнені усі пропозиції та наробки 

для подальшого їх направлення робочій 
групі регулятора для імплементації в 

нормативні документи. 

Результати напрацювань                   
будуть опубліковані пізніше. 

Стежте за інформацією



Відгуки учасників 
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