
Протокол № 11 
засідання секретаріату Екзаменаційної комісії 

 
м. Київ                                                                              29 жовтня 2015 року 

 
Присутні:  

від органів державної влади: Булгакова С.А. (ФДМУ), Малишева К. О. (ФДМУ), 
Чечіль Ю. О. (МВС).  

 
від саморегулівних організацій оцінювачів: 

 
від Асоціації фахівців оцінки: Шашкіна Л. О.; 

від Українського товариства оцінювачів: Драпіковський О. І.; 
від Союзу експертів України: Мухін О.О.; 

від Спілки оцінювачів України: Юрченко Г. А.; 
 
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. 

2. Про розгляд звернень оцінювачів з питань зарахування підвищення 
кваліфікації оцінювачів відповідно до пунктів 3.10 та 3.12 глави 3 Загальних 
вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх 

кваліфікації, затверджених наказом Фонду державного майна України від 
15.04.2004 № 754.  

 
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. Городюк Олександр Мілетійович 
(Серт. оц. № 342 виданий 28.12.1995, ФДМУ та ІКЦ УТО за напрямами: 1.0; 2.0; 

3.0) 
Звернення: 

Гр. Городюка О. М. від 01.10.2015 щодо розмежування сертифіката 

оцінювача № 342 від 28.12.1995 за окремими 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; 



 

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 кваліфікаційного свідоцтва 
оцінювача, видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за відповідними 

спеціалізаціями та напрямом оцінки майна згідно із заявою оцінювача 
Городюка Олександра Мілетійовича. 

 
Голосували: "За" - 7, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

2. Новікова Лариса Григорівна 
(Серт.оц. № 1005 виданий 07.02.1998, ФДМУ та ІКЦ УТО за напрямами: 1.0; 2.0; 

3.0) 
Звернення: 

Гр. Новікової Л. Г. від 07.10.2015 щодо розмежування сертифіката № 1005 

від 07.02.1998 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; 
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 кваліфікаційного свідоцтва 

оцінювача, видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за спеціалізаціями та 



 

напрямом оцінки майна згідно із заявою оцінювача Новікової Лариси 
Григорівни. 

 
Голосували: "За" - 7, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3. Степанов Валерій Анатолійович 
(Серт. оц. № 2355 виданий 13.04.2001, ФДМУ та ІКЦ УТО за напрямами: 1.0; 2.0; 

3.0) 
Звернення: 

Гр. Степанова В. А. від 02.10.2015 щодо розмежування сертифіката № 2355 
від 13.04.2001 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; 
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), видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за спеціалізаціями 
та напрямом оцінки майна згідно із заявою оцінювача Степанова Валерія 

Анатолійовича. 
 

Голосували: "За" - 7, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 
4. Аксіненко Андрій Леонідович 

(Серт. оц. № 213 виданий 22.09.1995, ФДМУ та ІКЦ УТО за напрямами: 1.0; 2.0; 
3.0) 

Звернення: 
Гр. Аксіненка А. Л. від 09.10.2015 щодо розмежування сертифіката 

оцінювача № 213 від 22.09.1995 за 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 кваліфікаційного свідоцтва 

оцінювача, видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за відповідними 
напрямами оцінки майна згідно із заявою оцінювача Аксіненка Андрія 

Леонідовича. 
 

Голосували: "За" - 7, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 
 

5. Маланчук Андрій Олександрович 
(Серт .оц. № 1253 виданий 06.02.1999, ФДМУ та ІКЦ УТО за напрямами: 1.0; 2.0; 

3.0) 
Звернення: 

Гр. Маланчука А. О. від 08.10.2015 щодо розмежування сертифіката № 1253 

від 06.02.1999 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; 
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 кваліфікаційного свідоцтва 
оцінювача, видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за спеціалізаціями та 



 

напрямом оцінки майна згідно із заявою оцінювача Маланчука Андрія 
Олександровича. 

 
Голосували: "За" - 7, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

6. Єрмакова Алла Миколаївна 
(Серт .оц. № ЕО-93 виданий 08.02.2001, ФДМУ та ККН за напрямами: 1.0; 2.0; 

3.0) 
Звернення: 

Гр. Єрмакової А. М. від 26.10.2015 щодо розмежування сертифіката № ЕО-
1253 від 08.02.2001 за 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; 
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 кваліфікаційного свідоцтва 
оцінювача, видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за напрямами оцінки 

майна згідно із заявою оцінювача Єрмакової Алли Миколаївни. 
 

Голосували: "За" - 7, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 
7. Окороков Валерій Пилипович 

(кваліфікаційне свідоцтво № 876 видане 08.09.2000, ФДМУ та УКШ за 
напрямами: 1.0; 2.0; 3.0) 

Звернення: 
Гр. Окорокова В. П. від 22.10.2015 щодо розмежування кваліфікаційного 

свідоцтва №  876 від 08.09.2000 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; 
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 кваліфікаційного свідоцтва 

оцінювача, видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за спеціалізаціями та 
напрямом оцінки майна згідно із заявою оцінювача Окорокова Валерія 

Пилиповича. 
 

Голосували: "За" - 7, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 
8. Голубнича Валентина Андріївна 

(кваліфікаційне свідоцтво № 867 видане 28.07.2000, ФДМУ та УКШ за 
напрямами: 1.0; 2.0; 3.0) 

Звернення: 
Гр. Голубничої В. А. від 26.10.2015 щодо розмежування кваліфікаційного 

свідоцтва №  876 від 08.09.2000 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; 
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 кваліфікаційного свідоцтва 
оцінювача, видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за окремими 



 

спеціалізаціями та напрямом оцінки майна згідно із заявою оцінювача 
Голубничої Валентини Андріївни. 

 
Голосували: "За" - 7, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

2. Про розгляд звернень оцінювачів з питань зарахування підвищення 
кваліфікації оцінювачів відповідно до пункту 3.12 глави 3 Загальних вимог до 

навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації, 
затверджених наказом Фонду державного майна України від 15.04.2004                

№ 754.  
 

СЛУХАЛИ: 

Булгакову С.А., яка повідомила, що на розгляд до секретаріату 
Екзаменаційної комісії надійшли заяви від оцінювачів, щодо зарахування 

підвищення кваліфікації оцінювачів відповідно до пунктів 3.10 та 3.12 глави 3 
Загальних вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх 

кваліфікації, затверджених наказом Фонду державного майна України від 
15.04.2004 № 754 (далі – Загальні вимоги), а саме: 

1. Кучми О. О.; 
2. Оболенцева А. І. 

 
До заяви оцінювача Кучми О. О. додані:  

- довідка № 654 від 04.08.2015 Фонду державного майна України щодо 
прийняття до друку статті "Питання оцінки інвестиційної привабливості 
підприємств"; 

- довідка від 01.07.2015 № 18/1408 Харківського національного університету 
будівництва та архітектури щодо прийняття до друку науково  - методичного 

посібника "Оцінка нерухомого майна"; 
- диск з електронною версією вищезазначеної статті та посібника (загальний 

обсяг навчального посібника становить 130 487 друкованих знаків).  
Документи надані оцінювачем Кучмою О. О. до заяви про зарахування 

підвищення кваліфікації відповідають вимогам пункту 3.10 глави 3 Загальних 
вимог. 

До заяви оцінювача Оболенцева А. І. додані: копії договорів між навчальним 
закладом КП "ІКЦ "УТО" та суб'єктом оціночної діяльності ПП "Оціночна 

компанія Оболенцев А", на базі якого здійснювалось стажування, в яких  
Оболенцев А. І. призначений керівником стажування оцінювачів Хомутенко 

Дениса Геннадійовича (за спеціалізаціями 1.1. 1.2, 1.7.) та  
Оболенцевої Марини Андріївни (за спеціалізаціями 1.1. 1.2, 1.3, 1.7.). Зазначені 
оцінювачі склали кваліфікаційний іспит за вказаними спеціалізаціями на базі 

навчального закладу КП "ІКЦ УТО" (Протокол Екзаменаційної комісії від 
21.12.2013 № 21). Документи надані оцінювачем Оболенцевим А. І. до заяви про 

зарахування підвищення кваліфікації відповідають вимогам пункту 3.12 глави 3 
Загальних вимог. 

 



 

Проект рішення.  
1. Погодити зарахування підвищення кваліфікації оцінювачу  

Кучмі Олені Олексіївні за спеціалізаціями 1.1, 1.2, 1.3 та 2.2 відповідно до пункту 
3.10 глави 3 Загальних вимог. 

2. Підготувати листа до навчального закладу ПрАТ "Харківський центр 

науково-технічної та економічної інформації" про погодження зарахування 
підвищення кваліфікації та надання до Фонду державного майна України 

відповідного посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачу Кучмі Олені 
Олексіївні. 

3. Погодити зарахування підвищення кваліфікації оцінювачу Оболенцеву 
Андрію Івановичу за спеціалізаціями 1.1, 1.2, 1.7 відповідно до пункту 3.12 глави 3 

Загальних вимог. 
4. Підготувати листа до навчального закладу КП "Інформаційно-

консультаційний центр" Українського товариства оцінювачів про погодження 
зарахування підвищення кваліфікації та надання до Фонду державного майна 

України відповідного посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачу 
Оболенцеву Андрію Івановичу. 

 
Голосували: "За" - 7, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

Голова секретаріату 
Екзаменаційної комісії,  

                                                       __________________       Булгакова С.А. 
 
Відповідальний секретар 

Екзаменаційної комісії                 __________________     Малишева К.О.  
 


