
 
Витяг з протоколу №64 

засідання Екзаменаційної комісії 
 
 

31 березня 2011 року             ФДМУ 
                                                                                                                     м. Київ 

Порядок денний: 
I. Про позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) 

оцінювача (його анулювання); 
II. Про розмежування кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного 

документа) оцінювача; 
III. Про повторну видачу кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного 

документа) оцінювача; 
 

І.1. Вирішили: 
1. Позбавити (анулювати) кваліфікаційне свідоцтво оцінювача Гранова 

Володимира Борисовича за спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей 
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та  
майнових прав на них». 

2. Рекомендувати Департаменту оціночної діяльності Фонду державного 
майна України забезпечити опублікування у додатку до «Державного 
інформаційного бюлетеня про приватизацію» - газеті «Відомості 
приватизації» рішення Екзаменаційної комісії щодо позбавлення 
(анулювання) кваліфікаційного свідоцтва оцінювача Гранова Володимира 
Борисовича за спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та  майнових прав на 
них». 

 

І.2. Вирішили: 
1. Позбавити (анулювати) кваліфікаційне свідоцтво (кваліфікаційний 

документ) оцінювача Чаплінського Віктора Віталійовича за спеціалізацією 
1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому 
числі земельних ділянок та  майнових прав на них». 

2. Рекомендувати Департаменту оціночної діяльності Фонду державного 
майна України забезпечити опублікування у додатку до «Державного 
інформаційного бюлетеня про приватизацію» - газеті «Відомості 
приватизації» рішення Екзаменаційної комісії щодо позбавлення 
(анулювання) кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) 
оцінювача Чаплінського Віктора Віталійовича за спеціалізацією 1.1 
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 
земельних ділянок та  майнових прав на них». 

І.3. Вирішили: 
1. Оцінювачу Головньовій Ірині Василівна необхідно позачергово пройти 

навчання за програмою підвищення кваліфікації за напрямом «Оцінка 
об’єктів у матеріальній формі» за спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих 



речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок 
та майнових прав на них». 

2.Попередити оцінювача Головньову Ірину Василівну про те, якщо вона до 
    кінця травня 2011 року не виконає рішення Екзаменаційної комісії, в  
    частині проходження навчання за програмою підвищення кваліфікації, то  
    на розглядЕкзаменаційної комісії буде винесено питання щодо  
    позбавлення її кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) 
    оцінювача (його анулювання). 
3.Рекомендувати Департаменту оціночної діяльності Фонду державного  
   майна України не враховувати проходження навчання за програмою 
   підвищення кваліфікації як чергове проходження підвищення кваліфікації.  
І.3. Вирішили: 
1. Оцінювачу Бацманову Олександру Івановичу необхідно позачергово 

пройти навчання за програмою підвищення кваліфікації за напрямом 
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» за спеціалізацією 1.1 «Оцінка 
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 
земельних ділянок та майнових прав на них». 

2. Попередити оцінювача Бацманова Олександра Івановича про те, якщо він 
до кінця травня 2011 року не виконає рішення Екзаменаційної комісії, в 
частині проходження навчання за програмою підвищення кваліфікації, то 
на розгляд Екзаменаційної комісії буде винесено питання щодо 
позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) 
оцінювача (його анулювання). 

3. Рекомендувати Департаменту оціночної діяльності Фонду державного 
майна України не враховувати проходження навчання за програмою 
підвищення кваліфікації як чергове проходження підвищення кваліфікації.  

І.4. Вирішили: 
1. Оцінювачу Донецькому Андрію Валерійовичу необхідно позачергово 

пройти навчання за програмою підвищення кваліфікації за напрямом 
«Оцінка об’єктів у матеріальній формі» за спеціалізацією 1.1 «Оцінка 
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 
земельних ділянок та майнових прав на них». 

2. Попередити оцінювача Донецького Андрія Валерійовича про те, якщо він 
до кінця травня 2011 року не виконає рішення Екзаменаційної комісії, в 
частині проходження навчання за програмою підвищення кваліфікації, то 
на розгляд Екзаменаційної комісії буде винесено питання щодо 
позбавлення кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) 
оцінювача (його анулювання). 

3. Рекомендувати Департаменту оціночної діяльності Фонду державного 
майна України не враховувати проходження навчання за програмою 
підвищення кваліфікації як чергове проходження підвищення кваліфікації.  

 

І.5. Вирішили: 
1. Оцінювачу Дикун Лілії Борисівні необхідно позачергово пройти навчання 

за програмою підвищення кваліфікації за напрямом «Оцінка об’єктів у 



матеріальній формі» за спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей 
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та 
майнових прав на них». 

2. Попередити оцінювача Дикун Лілію Борисівну про те, якщо вона до кінця 
травня 2011 року не виконає рішення Екзаменаційної комісії, в частині 
проходження навчання за програмою підвищення кваліфікації, то на 
розгляд Екзаменаційної комісії буде винесено питання щодо позбавлення 
кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача (його 
анулювання). 

3. Рекомендувати Департаменту оціночної діяльності Фонду державного 
майна України не враховувати проходження навчання за програмою 
підвищення кваліфікації як чергове проходження підвищення кваліфікації. 

ІІ.1. Вирішили: 
Рекомендувати Департаменту оціночної діяльності Фонду державного 

майна України спільно з навчальними закладами (центрами) замість 
існуючого єдиного базового документа (сертифіката), видати кваліфікаційні 
свідоцтва оцінювачів за кожним напрямом оцінки майна згідно із заявами 
оцінювачів: 

- Миронова Володимира Миколайовича; 
- Нагорного Анатолія Олександровича. 

ІІІ.1. Вирішили: 
1. Рекомендувати Департаменту оціночної діяльності Фонду державного 

майна України спільно з навчальним закладом (центром) здійснити видачу 
дублікату кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного документа) 
оцінювача згідно із заявою оцінювача Пущук Галини Георгіївни. 

2. Відповідно до наказу Фонду державного майна України від 02.12.2005 
№3089 зупинено дію кваліфікаційного документа (сертифіката) оцінювача 
№С-51 від 28.11.2000 оскільки оцінювачем – Ковтун О.М. не виконано 
вимоги ст. 14 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні» в частині проходження 
підвищення кваліфікації раз на два роки (останнє підвищення в 2003 році). 
Враховуючи вищезазначене, відмовити оцінювачу Ковтун О.М. 
(Борщевська О.М. згідно свідоцтва про шлюб) в видачі дублікату 
кваліфікаційного документа (сертифікату) оцінювача до моменту 
проходження нею підвищення кваліфікації і поновлення дії 
кваліфікаційного документа (сертифіката).  

 
 
    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


