
ГРАФІК  

проведення кваліфікаційних іспитів оцінювачів за напрямами: 

«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» (спеціалізації: 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7), 

«Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, 

у тому числі  прав на об’єкти інтелектуальної власності» (спеціалізації: 2.1; 2.2) 

у І півріччі 2019 р. 

 
№ 

п/п 

Назва навчального закладу 

(місце знаходження) 

 

Дата проведення Напрями, 

спеціалізації 

1 Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Формула Вартості» 

(м. Київ) 

26.01.2019 МФ (1.1-1.5;1.7) 

ЦМК (2.1; 2.2) 

2 Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Формула Вартості» 

(м. Київ) 

23.02.2019 МФ (1.1-1.5;1.7) 

ЦМК (2.1; 2.2) 

3 Товариство з обмеженою відповідальністю 

 «Українська комерційна школа» 

(м. Київ) 

02.03.2019 МФ (1.1-1.5;1.7) 

ЦМК (2.1; 2.2) 

4 Приватне акціонерне товариство 

 «Харківський центр науково-технічної та економічної 

інформації» 

(м. Харків) 

16.03.2019 МФ (1.1-1.5;1.7) 

ЦМК (2.1; 2.2) 

5 Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Формула Вартості» 

(м. Київ) 

23.03.2019 МФ (1.1-1.5;1.7) 

ЦМК (2.1; 2.2) 

6 Колективне підприємство «Інформаційно-

консультаційний центр Українського товариства 

оцінювачів»  

(м. Київ) 

30.03.2019 МФ (1.1-1.5;1.7) 

ЦМК (2.1; 2.2) 

7 Приватний вищий навчальний заклад  

«Міжнародний інститут бізнесу» 

(м. Київ) 

06.04.2019 МФ (1.1-1.7) 

ЦМК (2.1; 2.2) 

8 Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Формула Вартості» 

(м. Київ) 

20.04.2019 МФ (1.1-1.5;1.7) 

ЦМК (2.1; 2.2) 

9 Колективне підприємство «Інформаційно-

консультаційний центр Українського товариства 

оцінювачів» 

(м. Київ) 

11.05.2019 МФ (1.1-1.5;1.7) 

ЦМК (2.1; 2.2) 

10 Державний вищий навчальний заклад 

«Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури» 

 (м. Дніпро) 

18.05.2019 МФ (1.1-1.5;1.7) 

ЦМК (2.1; 2.2) 

11 Колективне підприємство «Інформаційно-

консультаційний центр Українського товариства 

оцінювачів»  

(м. Київ) 

15.06.2019 МФ (1.1-1.5;1.7) 

ЦМК (2.1; 2.2) 

12 Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Формула Вартості» 

(м. Київ) 

22.06.2019 МФ (1.1-1.5;1.7) 

ЦМК (2.1; 2.2) 

13 Товариство з обмеженою відповідальністю 

 «Інститут експертизи та управління власністю»                

(м. Одеса) 

29.06.2019 МФ (1.1-1.5;1.7) 

ЦМК (2.1; 2.2) 

*/ МФ – «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»:  

1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них»;  

1.2 «Оцінка машин і обладнання»;  
1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів»;  

1.4 «Оцінка літальних апаратів»;  

1.5 «Оцінка судноплавних засобів»;  
1.6 «Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність»;  

1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, 

судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність».  

ЦМК – «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів, у тому 

числі прав на об’єкти інтелектуальної власності»:  

2.1 «Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів (крім прав на об’єкти 
інтелектуальної власності)»;  

2.2 «Оцінка прав на об’єкти інтелектуальної власності». 
 

Заступник директора Департаменту оцінки майна, 

майнових прав та професійної оціночної діяльності              К. МАЛИШЕВА 

 


