
Інформація про результатів спільного засідання Екзаменаційної 
комісії, яке відбулось 20.07.2011 о 15.00 у Фонду державного майна 

України (протокол № 65) 
 

За результатами засідання Екзаменаційної комісії були прийняті 
наступні рішення: 

 
1. Позбавити (анулювати) кваліфікаційне свідоцтво оцінювачів: 
 

- Матвієнко Віктора Борисовича (Кв.св.оцін. МФ №1417, видано 26.06.2004) за 
спеціалізацією - 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів». 

- Холодченко Андрія Костянтиновича (Кв.св.оц. №2122, видано 02.10.2004) за 
спеціалізацією - 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів». 

- Ілларіонова Анатолія В’ячеславовича (Кв.св.оц. МФ № 7257, видано 12.12.2009) 
за спеціалізацією - 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів». 

- Торуа Венгелі Олександровича (Серт.оц. № 2444, видано 31.05.2001) за 
спеціалізацією - 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів». 

 
2. Позачергово пройти навчання за програмою підвищення 
     кваліфікації оцінювачам: 
 

- Копоті Євгену Миколайовичу за спеціалізацією 1.3 - «Оцінка колісних 
транспортних засобів». 

- Прищепі Олександру Миколайовичу за спеціалізацією 1.3 - «Оцінка 
колісних транспортних засобів». 

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

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

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

- Лахіній Оксані Іванівні за спеціалізацією - 1.1 «Оцінка нерухомих речей 
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та 
майнових прав на них», 1.2. «Оцінка машин та обладнання», 1.3 «Оцінка 
колісних транспортних засобів». 

- Кононенко Таїсії Борисівні за спеціалізацією - 1.2 «Оцінка машин та 
обладнання». 

- Ломтєву Вадиму Леонідовичу за спеціалізацією - 1.1 «Оцінка нерухомих 
речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок 
та майнових прав на них», 1.2 «Оцінка машин та обладнання», 1.3 «Оцінка 
колісних транспортних засобів», 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім тих, що 



віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних засобів, 
літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять 
культурну цінність». 

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

- Серпику Володимиру Олександровичу за спеціалізацією 1.3 «Оцінка 
колісних транспортних засобів». 

- Баранову Валерію Валентиновичу за спеціалізацією - 1.3 «Оцінка 
колісних транспортних засобів». 

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

- Даниленко Олександру Івановичу 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». 

 
 
 
 


