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Застосування законів у діяльності
Державної виконавчої служби щодо
оцінювання майна
В пуфаплзт укмват ніг фап нозкупмвмгм взкмлалля оіхдлщ могалакз
Ддоеавлмї взкмлавфмї пйуебз (гайі
ДВС) гмпрозк нзралляк нмпрає муілывалля аодхрмвалмгм каила. Ілрдодп бмоелзка – жомбзрз нозилярлмы
муілку каила абм жунзлзрз номудп
имгм одайіжауії, а прягувафа – хвзгхд
одайіжуварз каилм бмоелзка ра пряглурз ж лщмгм жабмогмваліпрщ жгіглм
взкмг жакмлмгавпрва Укоаїлз. Помрд,
лд взоіхдлзк жайзхаєрщпя нзралля
цмгм нігправ гйя мпкаоедлля муілкз
каила.
Наифапріхд бмоелзкз лд жгмглі ж
озлкмвмы ваоріпры муілкз каила ра
вваеаырщ її жлафлм жалзедлмы. На
ноакрзуі, ла нігрвдогедлля гмвмгів,
оажмк жі пкаогмы ла гії гдоеавлмгм
взкмлавуя бмоелзкз нмгаырщ лджайделзи жвір ном муілку каила, взкмлалзи ла жакмвйдлля пкаоелзка.
Ваоріпрщ каила в ракмку жвірі вігоіжляєрщпя віг муілкз номвдгдлмї ла
жакмвйдлля взкмлавуя. Помрд, ніг
фап омжгйягу жажлафдлзт пкаог, лд у
впіт взнагкат пугз бдоурщ гм увагз
ракі жвірз. Нанозкйаг, Взцзи гмпнмгаопщкзи пуг Укоаїлз в нмпралмві віг
19.08.2017 жажлафзв, цм пугз нмндод-
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гліт ілпралуіи ноавмкіолм лд вжяйз
гм увагз жвір, мпкійщкз віл взкмлалзи
ла жакмвйдлля бмоелзка бдж нмгмгедлля ж ілхзкз уфаплзкакз взкмлавфмгм номвагедлля.
Ужагайі, лд пкйаглм гіирз взплмвку, цм жвір, номвдгдлзи ла жакмвйдлля пкаоелзка, лд кмед пйугуварз
єгзлмы нігправмы гйя мпкаоедлля
муілкз. Помрд, ракзи жвір кмела взкмозпрарз мбґоулрмвуыфз кймнмралля ном номвдгдлля дкпндорзжз гйя
взжлафдлля ваормпрі каила ніг фап
пугмвмгм мпкаоедлля. Пігправмы гйя
мпкаоедлля муілкз, жвіплм, кмед прарз нмоухдлля кдрмгзкз її номвдгдлля ра взкмозпралля нмкзйкмвзт козрдоіїв муілывалля.
Нд кдлх жлафуцзкз є смокайщлі
кмкдлрз номвдгдлля муілкз. Нанозкйаг, у Науімлайщлмку пралгаорі ндодгбафдлм, цм номвдгдллы лджайделмї муілкз каила ндодгує ніггмрмвфзи дран, ла якмку жгіиплыєрщпя,
жмкодка, мжлаимкйдлля ж мб’єкрмк
муілкз. Помрд, ла ноакрзуі муілка
каила фапрм номвмгзрщпя бдж мгйягу.
Цд ракме кмед бурз нігправмы гйя
пкапувалля муілкз. Нанозкйаг, раку
нмжзуіы взпймвзв Взцзи гмпнмгао-
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пщкзи пуг Укоаїлз в нмпралмві віг
20.07.2016.
Закмлмк Укоаїлз «Пом взкмлавфд
номвагедлля» (пр. 57, гайі – Закмл)
ндодгбафдлм, цм прмомлз у взкмлавфмку номвагедллі кмеурщ мпкаоезрз
муілку каила в пугмвмку нмоягку,
якцм вмлз лд жгмглі ж її оджуйщраракз
номрягмк 10 глів ж кмкдлру мрозкалля нмвігмкйдлля ном муілку. Оглак,
нмоягмк мпкаоедлля муілкз каила
Закмлмк лд впралмвйдлзи. Сугмва
ноакрзка ж ущмгм нзралля гмпзрщ оіжла. Оглі пугз вваеаырщ, цм нмжзварзпя пйіг гм муілывафа, а ілхі – цм муілку родба мпкаоеуварз в оаккат мпкаоедлля оіхдлщ і гіи взкмлавуів.
Взцзи агкіліпроарзвлзи пуг
Укоаїлз в нмпралмві Пйдлуку № 3
віг 13.12.2010 жажлафзв, цм муілка є
оджуйщрармк гіяйщлмпрі муілывафа, а
лд гдоеавлмгм взкмлавуя, а рмку
нмжмв ном мпкаоедлля муілкз пйіг
нодг’явйярз гм муілывафа. Помрд,
17.10.2012 в нмпралмві Пйдлуку № 9
Взцзи гмпнмгаопщкзи пуг Укоаїлз
вкажав, цм взжлафдлля ваормпрі, муілка каила бмоелзка є номудпуайщлмы
гієы гдоеавлмгм взкмлавуя, лджайделм віг рмгм, яка кмлкодрлм мпмба
(пак гдоеавлзи взкмлавдущ фз жайуфдлзи лзк пуб’єкр муілмфлмї гіяйщлмпрі) номвмгзрщ муілку. Як лапйігмк,
мпкаоеуварз муілку нмроіблм в нмоягку мпкаоедлля оіхдлщ взкмлавуів, а пакд уди сакр жвійщляє пкаоелзка віг пнйарз пугмвмгм жбмоу. Алаймгіфлу ноавмву нмжзуіы взпймвзв
Взцзи пндуіайіжмвалзи пуг Укоаїлз
ж омжгйягу узвійщлзт ра козкілайщлзт пноав у нмпралмві Пйдлуку № 6
віг 07.02.2014.
Сщмгмглі в Єгзлмку гдоеавлмку
одєпроі кмела жлаирз багарм пугмвзт
оіхдлщ, які ґоулруырщпя ла оіжлзт
ноавмвзт нмжзуіят. Хмфа в бійщхмпрі
взнагків мпкаоеуырщ муілку пакд як
гії взкмлавуів. (нмпралмва Взцмгм
гмпнмгаопщкмгм пугу Укоаїлз віг
01.08.2017). Оглак, як убафаєрщпя,
каырщ кіпуд лдкайм пугмвзт оіхдлщ,
гд вігнмвігафакз абм пніввігнмвігафакз взпрунаырщ пуб’єкрз муілмфлмї
гіяйщлмпрі. За ракзт мбправзл, ла

ноакрзуі пкаоелзкз в бійщхмпрі взнагків жвдораырщпя мгоажу ж гвмка
нмжмвакз.
Помрд, кз гмрозкуєкмпя нмжзуії,
цм мпкаоеуварз муілку нмроіблм пакд гм пуб’єкра гмпнмгаоывалля, якзи
гмрує жвір ном муілку каила, агед
гдоеавлзи взкмлавдущ нмжбавйдлзи
лавзфмк і жлалщ, лдмбтіглзт гйя алайіжу Звіру ном муілку каила, гм рмгм
е пщмгмглі вігпурлі жакмлмгавфі кдталіжкі кмлромйы жа гіяйщліпры дкпндорів ж бмку ДВС ніпйя взлдпдлля
нмпралмвз ном нозжлафдлля дкпндора
в оаккат взкмлавфмгм номвагедлля.
У бійщхмпрі взнагків муілку
мпкаоеуырщ гйя рмгм, абз жунзлзрз
одайіжауіы каила. Уоатмвуыфз уди
сакр, у лмвмку Закмлі Укоаїлз «Пом
взкмлавфд номвагедлля», а пакд в
пр. 57 укажалм, цм мпкаоедлля в пугмвмку нмоягку оджуйщрарів взжлафдлля
ваормпрі фз муілкз каила лд жунзляє
имгм одайіжауіы. Тмбрм, пуг кмед жунзлзрз пакд номудп ндодгафі ла одайіжауіы каила, а лд паку одайіжауіы,
якцм каилм вед взправйдлм ла рмогз.
На ноакрзуі, бмоелзкз, які мпкаоеуырщ гії гдоеавлмгм взкмлавуя ра номпярщ пкапуварз муілку, мглмфаплм номпярщ жабджндфзрз пкаогу и жунзлзрз
одайіжауіы каила. Поз ущмку в гдякзт
взнагкат пугз, нмпзйаыфзпщ ла лмокз
ном жабджндфдлля нмжмву, жагмвмйщляырщ ракі кймнмралля.
Помрд, уд лд жмвпік ноавзйщлм.
Взцзи пндуіайіжмвалзи пуг Укоаїлз
ж омжгйягу узвійщлзт ра козкілайщлзт пноав в нмпралмві Пйдлуку № 6
віг 07.02.2014 вкажав, цм пугз, омжгйягаыфз пкаогз ла гії взкмлавуів, лд
вноаві везварз жатмгів жабджндфдлля
пкаогз (алаймгіфлм жабджндфдллы
нмжмву) хйятмк жунзлдлля взкмлавфмгм номвагедлля, жунзлдлля гії
мпкаоеувалмгм оіхдлля рмцм. Такме
у пр. 57 увдгдлм нулкр, вігнмвіглм гм
якмгм взжлафдлля ваормпрі каила
бмоелзка жгіиплыєрщпя жа вжаєклмы
жгмгмы прмоіл взкмлавфмгм номвагедлля. Якцм номрягмк 10 глів іж
гля взлдпдлля взкмлавудк нмпралмвз
ном аодхр каила бмоелзка лд гмпяглурм жгмгз прмоіл, взкмлавдущ пакмп-
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ріилм взжлафає ваоріпрщ каила бмоелзка, мпкійщкз нзпщкмвзт нмвігмкйдлщ у лщмгм лд буйм. Поз пакмпріилмку взжлафдллі прмомлакз ваормпрі
каила, ла якд кає бурз лакйагдлм
пряглдлля, уя лмвдйа пр. 57 є нмжзрзвлмы. Змкодка, у ущмку оажі пкмомфуєрщпя промк взкмлавфмгм номвагедлля, а ракме убафаєрщпя жа кмейзвд
улзклдлля взроар ла мнйару нмпйуг
дкпндора ж муілмфлмї гіяйщлмпрі. Оглак, ла ноакрзуі уя лмока лд ноауыє.
Ваейзвм ракме вігкірзрз, цм
гйя упулдлля жймвезвалщ пуб’єкракз
вігнмвігайщлмпрі, а уд жакмвлзк і дкпндор-муілцзк, ла лах нмгйяг, нмродбуырщ уваелмгм омжгйягу гмнмвлдлля, якзт явлм лд взпрафає, як
убафаєрщпя іж лахмї ноакрзфлмї гіяйщлмпрі, у пр. 7 Закмлу Укоаїлз «Пом
муілку каила, каилмвзт ноав ра номсдпіилу муілмфлу гіяйщліпрщ в Укоаїлі» ра Закмлі Укоаїлз «Пом взкмлавфд номвагедлля». Які ж ущмгм нзралля лахі номнмжзуії?
Пм-ндохд, уд мбмв’яжкмвд номвдгдлля муілкз каила ноз нозкупмвмку
взкмлаллі оіхдлля могалакз ДВС, а
пакд каила, ла якд лакйагдлм аодхр.
Коік рмгм, лдмбтіглзк є првмодлля
гмгаркмвмгм кмлромйы ж бмку Міліпрдопрва ыпрзуії Укоаїлз жа гіяйщліпры
мпіб, унмвлмваедлзт ла номвдгдлля
муілкз, мпкійщкз ла пщмгмглі лд іплує
бугщ-якмгм лагіилмгм кдталіжку кмлромйы ж бмку могалів взкмлавфмї вйагз

жа гіяйщліпры дкпндора в оаккат взкмлавфмгм номвагедлля. Оред, нм
пурі, гдоеавлзи взкмлавдущ нмжбавйдлзи кмейзвмпрі жатзпрзрз ілрдодпз
гдоеавз ра мпкаоезрз рі фз ілхі гії
уфаплзка взкмлавфмгм номвагедлля.
Пм гоугд, жа гйя жатзпру ноав бмоелзка у взкмлавфмку номвагедллі,
лдмбтіглм нмвдолурз жакмлмгавфу
лмоку, яка гає кмейзвіпрщ прмомлак
взкмлавфмгм номвагедлля одудлжувалля жвіру ном муілку каила, а ракме лагає гдоеаві гаоалрії жбдодедлля її ілрдодпів цмгм пряглдлля взкмлавфмгм жбмоу як вігпмрка віг ваормпрі каила, якд буйм нозкупмвм одайіжмвалм ла дйдкромллзт рмогат жа озлкмвмы уілмы.
Пм родрє, жакмлмгавдущ кає ндодгбафзрз нмоягмк і пнмпіб мпкаоедлля жвіру ном муілку каила в пугмвмку нмоягку, мпкійщкз в оажі лдмб’єкрзвлмгм муілывалля, вігнмвігайщліпрщ лдпд пакд гдоеавлзи взкмлавдущ, якіи лд кає лавзфмк жа гйя алайіжу гіяйщлмпрі муілывафа, а гдоеава
жажлає кардоіайщлзт жбзрків ніг фап
пугмвмгм номудпу. Ця жакмлмгавфа
номгайзла лагає кмейзвіпрщ утзйзрзпя віг сакрзфлмгм взкмлалля оіхдлля лдгмбомпмвіплмку бмоелзку.
Уномвагедлля кмлромйы жа нмоягкмк мпкаоедлля, ла лаху гукку, бугд
жлафлзк комкмк у одайіжауії кмлпрзрууіилмї гаоалрії взкмлалля пугмвмгм
оіхдлля.

Сдйівалмв О. А. Запрмпувалля жакмлів у гіяйщлмпрі Ддоеавлмї взкмлавфмї
пйуебз цмгм муілывалля каила
У праррі гмпйігеуєрщпя нзралля муілывалля аодхрмвалмгм каила, а ракме нігправз гйя мпкаоедлля муілкз каила ніг фап нозкупмвмгм взкмлалля оіхдлщ могалів Ддоеавлмї взкмлавфмї пйуебз. Аврмо взжлафає, цм жвір номвдгдлзи ла жакмвйдлля пкаоелзка лд кмед пйугуварз єгзлмы нігправмы гйя мпкаоедлля муілкз, вмглмфап нігправмы
гйя мпкаоедлля муілкз кмед прарз нмоухдлля кдрмгзкз її номвдгдлля ра взкмозпралля нмкзйкмвзт козрдоіїв. Окодпйдла нмжзуія цмгм мпкаоедлля муілкз гм пуб’єкра
гмпнмгаоывалля, якзи гмрує жвір ном муілку каила, мпкійщкз гдоеавлзи взкмлавдущ
нмжбавйдлзи лавзфмк і жлалщ, лдмбтіглзт гйя алайіжу жвіру ном муілку каила. Зомбйдлм
взплмвмк, цм жакмлмгавдущ кає ндодгбафзрз нмоягмк і пнмпіб мпкаоедлля жвіру ном
муілку каила в пугмвмку нмоягку, мпкійщкз в оажі лдмб’єкрзвлмгм муілывалля, вігнмвігайщліпрщ лдпд пакд гдоеавлзи взкмлавдущ, якіи лд кає лавзфмк жа гйя алайіжу гіяйщлмпрі муілывафа, а гдоеава жажлає кардоіайщлзт жбзрків ніг фап пугмвмгм номудпу. Обґоулрмвалм, цм вномвагедлля кмлромйы жа нмоягкмк мпкаоедлля бугд жлафлзк комкмк у одайіжауії кмлпрзрууіилмї гаоалрії взкмлалля пугмвмгм оіхдлля.
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Кйыфмві пймва: гдоеавла взкмлавфа пйуеба, муілка каила, бмоелзк, прягуваф,
гдоеавлзи взкмлавдущ, аодхр каила, дкпндорла гіяйщліпрщ, пугмвд мпкаоедлля.

Сдйзвалмв О. А. Позкдлдлзд жакмлмв в гдярдйщлмпрз Гмпугаопрвдллми зпнмйлзрдйщлми пйуебш нм мудлкд зкуцдпрва
В прарщд зппйдгудрпя вмномп мудлкз аодпрмваллмгм зкуцдпрва, а ракед мплмвалзя гйя мбеаймвалзя мудлкз зкуцдпрва ноз нозлугзрдйщлмк зпнмйлдлзз одхдлзи
могалмв Гмпугаопрвдллми зпнмйлзрдйщлми пйуебш. Аврмо мнодгдйядр, фрм мрфдр,
номвдгдллши нм жакажу зпруа лд кмедр пйуезрщ дгзлпрвдллшк мплмвалздк гйя мбеаймвалзя мудлкз, в рм ед водкя мплмвалздк гйя мбеаймвалзя мудлкз кмедр прарщ
лаоухдлзд кдрмгзкз дд номвдгдлзя з зпнмйщжмвалзд ймелшт козрдоздв. Обмжлафдла
нмжзузя мрлмпзрдйщлм мбеаймвалзя мудлкз к пубчдкру тмжяипрвмвалзя, кмрмоши
гмрмвзр мрфдр мб мудлкд зкуцдпрва, нмпкмйщку гмпугаопрвдллши зпнмйлзрдйщ йзхдл
лавшкмв з жлалзи, лдмбтмгзкшт гйя алайзжа мрфдра мб мудлкд зкуцдпрва.
Сгдйал вшвмг, фрм жакмлмгардйщ гмйедл нодгупкмродрщ нмоягмк з пнмпмб мбеаймвалзя мрфдра мб мудлкд зкуцдпрва в пугдблмк нмоягкд, нмпкмйщку в пйуфад лдмбчдкрзвлмгм мудлзвалзя, мрвдрпрвдллмпрщ лдпдр зкдллм гмпугаопрвдллши зпнмйлзрдйщ,
кмрмоши лд зкддр лавшкмв гйя алайзжа гдярдйщлмпрз мудлцзка, а гмпугаопрву лалмпзрпя кардозайщлши уцдоб вм водкя пугдблмгм номудппа. Обмплмвалм, фрм влдгодлзд кмлромйя жа нмоягкмк мбеаймвалзя бугдр жлафзрдйщлшк хагмк в одайзжаузз
кмлпрзруузмллми гаоалрзз зпнмйлдлзя пугдблмгм одхдлзя.
Кйыфдвшд пймва: Гмпугаопрвдллая зпнмйлзрдйщлая пйуеба, мудлка зкуцдпрва,
гмйелзк, вжшпкардйщ, гмпугаопрвдллши зпнмйлзрдйщ, аодпр зкуцдпрва, ъкпндорлая
гдярдйщлмпрщ, пугдблмд мбеаймвалзд.

Selivanov О. Application of laws in the activity of the State executive service on
property valuation
The paper investigates the question of valuation of the arrested property, as well as the
grounds for appealing against the assessment of property during the enforcement of
decisions of the State Executive Service. The author determines that the report made to the
request of the complainant cannot serve as the sole basis for challenging the assessment; at
the same time, the grounds for contesting the assessment may be violations of the
methodology for conducting the assessment and the use of erroneous criteria. Focuses on
the appeal to the entity that prepares the property valuation report because the public
enforcement agent is deprive of the skills and knowledge necessary to analyze the property
valuation report. It is conclude that the legislator should provide for the procedure and
method of appealing the report on property valuation in court. Since in the case of biased
evaluation, the responsibility is borne solely by the state executor who does not have the
skills to analyze the activity of the appraiser and the state is liable to material damage
during the trial. It is substantiated that implementation of the control over the appeals
procedure will be a significant step in the implementation of the constitutional guarantee of
execution of a court decision.
Key words: state executive service, property valuation, debtor, collector, state
executor, arrest of property, expert activity, judicial appeal.
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