
Протокол № 12 
засідання секретаріату Екзаменаційної комісії 

 
м. Київ                                                                              17 грудня 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 3.9 та 3.10 розділу 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. Безпятий Анатолій Олексійович 
(Серт. оц. № 2508, виданий 07.09.2001, ФДМУ та ІКЦ УТО за напрямами: 1.0; 2.0; 

3.0) 
Звернення: 

Гр. Безпятого А. О. від 20.11.2015 щодо розмежування сертифіката оцінювача 

№ 2508 від 07.09.2001 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 

Безпятого Анатолія Олексійовича. 
 

Голосували: "За" - 7, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 
2. Савич Петро Олексійович 

(Кваліфікаційне свідоцтво № 977, видане 22.03.2001, ФДМУ та УКШ за напрямами: 
1.0; 2.0; 3.0) 

Звернення: 
Гр. Савича П. О. від 09.11.2015 щодо розмежування кваліфікаційного 

свідоцтва № 977  від 22.03.2001за 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 Савича 
Петра Олексійовича. 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

3. Чистяков Олексій Вячеславович 
(Кваліфікаційне свідоцтво № 1063, видане 05.09.2001, ФДМУ та УКШ за 

напрямами: 1.0; 2.0; 3.0) 
Звернення: 

Гр. Чистякова О. В. щодо розмежування кваліфікаційного свідоцтва № 1063 
від 05.09.2001 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 відповідними 
спеціалізаціями та напрямом оцінки майна згідно із заявою оцінювача 

Чистякова Олексія Вячеславовича. 
 

Голосували: "За" - 7, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 
4. Читайло Валентина Василівна 

(Кваліфікаційне свідоцтво МФ № 508, видане 20.11.1998, ФДМУ та УКШ за 
напрямами: 1.1; 1.2;1.3;1.4;1.5) 

Звернення: 
Гр. Читайло В. В. від 03.12.2015 щодо розмежування кваліфікаційного 

свідоцтва оцінювача МФ № 508 від 20.11.1998 за 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; 



 

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. 

 
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 оцінки майна згідно із заявою оцінювача Читайло Валентини 
Василівни. 

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

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 
5. Зубжицьки Світлана Анатоліївна 

(Кваліфікаційне свідоцтво МФ № 667, видане 14.10.1999, ФДМУ та УКШ за 
напрямами: 1.1; 1.2;1.3;1.4;1.5) 

Звернення: 
Гр. Зубжицьки С. А. від 03.12.2015 щодо розмежування сертифіката МФ № 667 

від 14.10.1999 за 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; 

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. 
 

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 
оцінки майна згідно із заявою оцінювача Зубжицьки Світлани Анатоліївни. 

 

Голосували: "За" - 7, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

 
 



 

6. Лібич Андрій Михайлович 
(Серт .оц. № 1866,  виданий 30.09.2000, ФДМУ та ІКЦ УТО за напрямами: 1.0; 2.0; 

3.0) 
Звернення: 

Гр. Лібича А. М. від 01.12.2015 щодо розмежування сертифіката № 1866 від 

30.09.2000 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 відповідними 
спеціалізаціями та напрямом оцінки майна згідно із заявою оцінювача  

Лібича Андрія Михайловича. 
 

Голосували: "За" - 7, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 
7. Ярина Оксана Вікторівна 

(Серт .оц. № С-3, виданий 08.05.2001, ФДМУ та ВМУРЛ Україна за напрямами: 1.0) 
Звернення: 

Гр. Ярини О.В. від 03.12.2015 щодо розмежування сертифіката № С-3 від 
08.05.2001 за 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; 
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. 

 



 

Проект рішення.  
1. Рекомендувати Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної 

оціночної діяльності Фонду державного майна України спільно з ТОВ 
"Українська комерційна школа" замість існуючого єдиного кваліфікаційного 
свідоцтва оцінювача, видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за 

відповідними спеціалізаціями оцінки майна згідно із заявою оцінювача Ярини 
Оксани Вікторівни. 

 
Голосували: "За" - 7, "Проти" - 0. 

 
8. Домашенко Михайло Сергійович 

(Серт. оц. № ЕО-59, виданий 26.10.2000, ФДМУ та ККН за напрямами: 1.0; 2.0; 3.0) 
Звернення: 

Гр. Домашенко М. С. від 02.12.2015 щодо розмежування сертифіката  
№ ЕО-59 від 26.10.2000 за відповідними 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 Домашенка Михайла 
Сергійовича. 

 
Голосували: "За" - 7, "Проти" - 0. 

 
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 
2. Про розгляд звернень оцінювачів з питань зарахування підвищення 

кваліфікації оцінювачів відповідно до пунктів 3.9 та 3.10 розділу 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 3.9 та 3.10 розділу  
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. Галасюка Валерія Валентиновича; 

2. Мойсеєнка Юрія Валентиновича.  
До заяви оцінювача Галасюка В. В. додані:  

- Електронний носій CD – диск, складає наступні файли: 
1) Текст монографії в форматі pdf : Галасюк В.В. "О формировании справедливой 

стоимости объектов в сделках купли – продажи и сделках мены";  
2) word – файл, який містить Prt Scr електронної сторінки, на якій опублікована монографія;  
3) word – файл з тезами доповіді на ХІХ міжнародній конференції "Оціночна діяльність та 

перспективи її розвитку в Україні": Галасюк В.В. О формировании справедливой  
стоимости объектов в сделках купли – продажи и сделках мены. Часть первая. Сделки 

купли – продажи // 03.09 -06.09.2014 м. Одеса. Обсяг тез доповіді становить 29 296 тис. 
друкованих знаків, включаючи пробіли. 

- Завірена копія Сертифікату про прийняття участі в роботі ХІХ Міжнародної 

науково – практичної конференції "Оціночна діяльність та перспективи її розвитку в 
Україні", м. Одеса, 03 – 06 вересня 2014 року, Всеукраїнської громадської організації 

Українського товариства оцінювачів.   
- Завірена копія друкованих тез доповіді на  ХІХ міжнародній конференції 

"Оціночна діяльність та перспективи її розвитку в Україні": Галасюк В.В. О 
формировании справедливой  стоимости объектов в сделках купли – продажи и 

сделках мены. Часть первая. Сделки купли – продажи // 03.09 -06.09.2014 м. Одеса.  
Документи надані оцінювачем Галасюком В. В. до заяви про зарахування 

підвищення кваліфікації відповідають вимогам абз. 3 та абз. 4 розділу 3.2 Загальних 
вимог. 

 
До заяви оцінювача Мойсеєнка Ю. В. додані: 

- Лист – довідка, що підтверджує участь оцінювача як доповідача у Науково – 

практичній конференції "Аналіз практичних аспектів застосування 
запропонованих до впровадження Національних стандартів оцінки" 13 - 

14.ХІ.2015 року (на 1 арк.). 
- Завірена організаційним комітетом програма конференцій та друкована 

версія слайдів презентації, демонстрованої на конференції під час 
виголошення доповіді на тему "Місце оцінювача в ухваленому 10 листопада 

Законі України "Про Національне агентство України з питань виявлення, 
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших 

злочинів" та новому проекті Закону «Про виконавче провадження" (реєстр. 
№ 2507), прийнятому за основу 08 жовтня 2015 року (на 31 арк.). 

- Лист – довідка, що підтверджує участь оцінювача як доповідача у 
Міжнародній науково – практичній конференції на тему "Оціночна 

діяльність та перспективи її розвитку в Україні" 03 – 06.ХІ.2014 (на 1 арк.). 
- Завірена організаційним комітетом конференції копія сторінок: обгортки, 

змісту та тез доповіді на тему "Проблематика замовника оцінки при 

взаємодії з органами державної виконавчої служби" (на 12 арк.). 



 

Диск для лазерних систем зчитування з файлом, що містить примірник тез 
доповіді на тему "Проблематика замовника оцінки при взаємодії з органами 

державної виконавчої служби". Обсяг тез доповіді становить 26 691 тис. 
друкованих знаків, включаючи пробіли. 
Документи надані оцінювачем Мойсеєнком Ю. В. до заяви про зарахування 

підвищення кваліфікації відповідають вимогам пункту 3.9 розділу 3 Загальних 
вимог. 

 
Проект рішення.  

1. Погодити зарахування підвищення кваліфікації оцінювачу  
Галасюку Валерію Вікторовичу за спеціалізаціями 2.1 та 2.2 відповідно до пункту 

3.9 та 3.10 розділу 3 Загальних вимог. 
2. 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 Галасюку 
Валерію Вікторовичу. 

3. Погодити зарахування підвищення кваліфікації оцінювачу Мойсеєнку Юрію 
Валентиновичу  за спеціалізаціями 1.1, 1.2, 1.3, 1.7 та 2.1, 2.2, відповідно до пункту 
3.9 розділу 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 

Мойсеєнку Юрію Валентиновичу. 
 

Голосували: "За" - 7, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 
Голова секретаріату 

Екзаменаційної комісії,  
                                                       __________________       Булгакова С.А. 

 
Відповідальний секретар 

Екзаменаційної комісії                 __________________     Малишева К.О.  
 


