
 
 

 
 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

 

09.11.2015                                        Київ                                              № 1672  
 

 

 

 

Про проведення перевірок 

навчальних закладів у другому півріччі 2015 року 

 

Відповідно до Положення про порядок укладання угоди про 
співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, затвердженого наказом 

Фонду державного майна України від 29 жовтня 2001 року № 1977 і 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за  

№ 955/6146 (із змінами) (далі - Положення) та наказу Фонду державного майна 
України від 17 вересня 2015 № 1379 "Про персональний склад Комісії з 

тестування навчальних закладів", з метою забезпечення контролю рівня 
підготовки фахівців з оцінки навчальними закладами, які уклали з Фондом 

державного майна України (далі - Фонд) угоди про співробітництво, 
 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Комісії з тестування навчальних закладів (далі - Комісія) здійснити у 
другому півріччі 2015 року перевірки навчальних закладів, які уклали з Фондом 

угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів за графіком 
згідно з додатком. 

 

2. Комісії під час перевірок керуватися процедурою, визначеною 

Положенням. 

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності. 

 

Заступник Голови Фонду                                                                           Н. Лебідь 



  

                                                                                                                    Додаток до наказу Фонду  
                                                                                                               від  09.11.2015   № 1672 

 
Графік перевірки навчальних закладів у другому півріччі 2015 року 

№ 

п/п 

Навчальні заклади, які підлягають 

перевірці 

Дата 

перевірки 
Склад робочої групи 

1. 

ВСП "Навчально-науковий Інститут 
підприємництва та перспективних 

технологій Національного університету 

"Львівська політехніка" 

(м. Львів) 

12.11.2015 

– 

13.11.2015 

Булгакова С. А. – заступник директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної 

оціночної діяльності Фонду, Голова робочої групи; 

Гохберг І. І. – член Всеукраїнської громадської організації «Українське товариство оцінювачів», член 

робочої групи; 

Стегнюк О. Д. – заступник начальника відділу оцінки нерухомості, рухомого майна і майнових прав 

Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду , член робочої 

групи. 

2. 

ПП "ІНФО ПРО" 

(м. Харків) 

ПрАТ "Харківський центр науково-

технічної та економічної інформації" 

(м. Харків) 

19.11.2015 

– 

21.11.2015 

Булгакова С. А. – заступник директора Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної 

оціночної діяльності Фонду, Голова робочої групи;  

Малишева К. О..- начальник відділу по роботі з оцінювачами Департаменту оцінки майна, майнових 

прав та професійної оціночної діяльності Фонду, член робочої групи; 

Шевич Т. Є. – член Всеукраїнської громадської організації «Спілка оцінювачів України», член 

робочої групи; 

Добровольський Є. В. – член Всеукраїнської громадської організації «Асоціація Спеціалістів 

Банківської Оцінки України», член робочої групи. 

3. 

ТОВ «ІНФОРМАЦІЙНО-

КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР АСБОУ» 

(м. Одеса) 

09.12.2015 

– 

10.12.2015 

Гайдук В. Я. – член громадської організації " Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки", Голова 

робочої групи;  

Малишева К. О. - начальник відділу по роботі з оцінювачами Департаменту оцінки майна, майнових 

прав та професійної оціночної діяльності Фонду, член робочої групи; 

Селівьорстов А. В. – член Всеукраїнської громадської організації «Спілка оцінювачів землі», член 

робочої групи, 

Кулик В. В. - член громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Українське товариство  

оцінювачів», член робочої групи. 

 
 
Заступник директора Департаменту оцінки майна,  

майнових прав та професійної оціночної діяльності, 

заступник Голови Комісії з тестування навчальних закладів                                                                                                            С. Булгакова 


