
Перелік третіх осіб, які відповідають, вимогам кредитної спілки 

Кредитна спілка «АКТИВ» надає право вільного обрання членам кредитної спілки  

суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки  майна 

запропонованого в заставу та  страхових компаній страхування запропонованого в 

заставу майна/ майнових прав та нотаріусів для нотаріального посвідчення правочинів. 

Вимоги до третіх осіб, що надають супровідні послуги 

Загальні кваліфікаційні вимоги до страхових компаній 

1. Страхова компанія та її діяльність відповідає Закону України «Про страхування» та 

іншим нормативно-правовим актам України у сфері страхування. 

2. Строк операційної діяльності страхової компанії на ринку має складати не менше 5 

років. 

3. Страхова компанія має бути представлена в регіоні присутності кредитної спілки 

«АКТИВ». 

Кваліфікаційні вимоги до суб'єктів оціночної діяльності 

1. Інформація про суб'єкта оціночної діяльності включена до Державного реєстру 

оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності; 

2. Суб'єкт оціночної діяльності має чинний сертифікат за напрямами оцінки майна, 

щодо яких дозволена практична діяльність з оцінки визначених видів забезпечення. 

3. Досвід практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності на ринку України з оцінки 

майна не менше ніж п'ять років, з яких не менше ніж три роки за напрямами оцінки 

майна визначених видів забезпечення. 

Вимоги до нотаріусів 

1. Інформація про нотаріуса має бути внесена у Єдиний реєстр нотаріусів; 

2. Досвід (практична діяльність) роботи нотаріусом щодо посвідчення Правочинів за 

відповідним напрямком не менше 5 (п’ять) років. 

3. Наявність офісу (робочого місця нотаріуса). 

Правила співпраці з третіми особами, що надають  супровідні послуги 

Кредитна спілка «АКТИВ» надає право вільного обрання членам кредитної спілки  

суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки  майна 

запропонованого в заставу та  страхових компаній для страхування запропонованого в 

заставу майна/ майнових прав та нотаріусів для нотаріального посвідчення правочинів. 

Не допускається обмеження прав членів кредитної спілки щодо вільного обрання 

суб’єктів оціночної діяльності, страхових компаній, нотаріусів. 

Кредитна спілка перед укладанням договорів перевіряє : 

нотаріус - має бути включений до Єдиного державного реєстру нотаріусів; 

страхова компанія – в наявності акредитація страхової компанії, яка зареєстрована в 

Україні згідно з чинним законодавством, страхова компанія представлена в 

м.Енергодар; 

суб’єкт оціночної діяльності – інформація про суб’єкта оціночної діяльності включена 

до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності, має чинний 

сертифікат за напрямками оцінки майна, щодо яких дозволена практична діяльність з 

оцінки визначених видів забезпечення. 


