
Протокол № 14 

засідання секретаріату Екзаменаційної комісії 

 

м. Київ                                                                                               28 квітня 2016 року 

 

Присутні:  

від органів державної влади: Булгакова С. А., Малишева К. О., Чечіль Ю. О.  

 

від саморегулівних організацій оцінювачів: 

 

від Українського товариства оцінювачів: Драпіковський О. І.; 

від Асоціації фахівців оцінки: Шашкіна Л. О.; 

від Союзу експертів України: Мухін О. О.; 

від Асоціації спеціалістів банківської оцінки України: Покачайло В.М. 

 
Загальна кількість присутніх членів секретаріату Екзаменаційної комісії - становить  

7 осіб – засідання секретаріату Екзаменаційної комісії правомочне. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про розмежування кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) 

оцінювача. 

 

Голова секретаріату Екзаменаційної комісії Булгакова С. А., запропонувала 

членам секретаріату Екзаменаційної комісії затвердити порядок денний. 
 

Голосували: "За" - 7, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

1. Про розмежування кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного 

документа) оцінювача. 

 

1. Лісний Ігор Володимирович 

(Сертифікат оцінювача № 1948, виданий 26.10.2000, ФДМУ та Українська академія 

банківської справи за напрямами: 1.0; 2.0; 3.0) 

Звернення: 

Гр. Лісного І. В. від 07.04.2016 щодо розмежування сертифікату оцінювача  

№ 1948 від 26.10.2000 напрямами оцінки майна: 

 

1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

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. 

2. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 

нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності).  



 

2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.  

 

Проект рішення.  

1. Рекомендувати Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної 

оціночної діяльності Фонду державного майна України спільно з навчальним 

закладом (центром) замість існуючого єдиного базового кваліфікаційного 

документа (сертифіката оцінювача), видати кваліфікаційні свідоцтва 

оцінювача за відповідними напрямами оцінки майна згідно із заявою 

оцінювача  

Лісного Ігоря Володимировича. 

 

Голосували: "За" - 7, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

2. Коломієць Андрій Васильович 

(Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ № 7923 видане 02.07.2011, ФДМУ та 

Міжнародним інститутом бізнесу за спеціалізаціями: 1.1;1.2;1.7) 

Звернення: 

Гр. Коломійця А. В. від 14.04.2016 щодо розмежування кваліфікаційного 

свідоцтва оцінювача МФ № 7923  від 02.07.2011 за окремими спеціалізаціями оцінки 

майна: 

 

1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 

земельних ділянок,  та майнових прав на них. 

2. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

1.2. Оцінка машин і обладнання. 

3. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

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. 

 

Проект рішення.  

1. Рекомендувати Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної 

оціночної діяльності Фонду державного майна України спільно з навчальним 

закладом (центром) замість існуючого єдиного кваліфікаційного  

свідоцтва оцінювача, видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за  

окремими спеціалізаціями оцінки майна згідно із заявою оцінювача Коломійця 

Андрія Васильовича. 

 

Голосували: "За" - 7, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 



 

3. Копійко Владислава Леонідівна 

(Кваліфікаційний сертифікат № 00212/Х виданий 21.07.2001, ФДМУ та 

Харківським орендним підприємством науково-технічної та економічної інформації 

за напрямами: 1.0; 2.0; 3.0) 

Звернення: 

Гр. Копійко В. Л. щодо розмежування кваліфікаційного сертифіката  

№ 00212/Х від 21.07.2001 за спеціалізаціями та напрямом оцінки майна: 

 

1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 

земельних ділянок,  та майнових прав на них. 

2. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

1.2. Оцінка машин і обладнання. 

1.3. Оцінка колісних транспортних засобів. 

1.4. Оцінка літальних апаратів. 

1.5. Оцінка судноплавних засобів. 

3. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 

нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності).  

2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.  

 

Проект рішення.  

1. Рекомендувати Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної 

оціночної діяльності Фонду державного майна України спільно з навчальним 

закладом (центром) замість існуючого єдиного базового документа 

(кваліфікаційного сертифіката), видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за 

відповідними спеціалізаціями та напрямом оцінки майна згідно із заявою 

оцінювача Копійко Владислави Леонідівни. 

 

Голосували: "За" - 7, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

4. Бривко Юлія Володимирівна 

(Сертифікат оцінювача № 2301 виданий 24.03.2001, ФДМУ та Колективним 

підприємством "Інформаційно-консультаційний центр" Українського товариства 

оцінювачів за напрямами: 1.0; 2.0; 3.0) 

Звернення: 

Гр. Бривко Ю. В. від 22.04.2016 щодо розмежування сертифіката оцінювача  

№ 2301 від 24.03.2001 за спеціалізаціями та напрямом оцінки майна: 

 

1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією: 

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. 

 



 

2. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

1.4. Оцінка літальних апаратів. 

1.5. Оцінка судноплавних засобів. 

3. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 

нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності).  

2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.  

 

Проект рішення.  

1. Рекомендувати Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної 

оціночної діяльності Фонду державного майна України спільно з навчальним 

закладом (центром) замість існуючого єдиного базового документа 

(сертифіката оцінювача), видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за 

відповідними спеціалізаціями та напрямом оцінки майна згідно із заявою 

оцінювача Бривко Юлії Володимирівні. 

 

Голосували: "За" - 7, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

 

 

Голова секретаріату 

Екзаменаційної комісії,  

                                                       __________________       Булгакова С.А. 

 

 

Відповідальний секретар 

Екзаменаційної комісії                 __________________     Малишева К.О.  
 


