
 1 

Протокол №77 

засідання Екзаменаційної комісії 
 

25 липня 2014 року           ФДМУ 

                                                                                                                            м. Київ 
 

Присутні: 

Тимощик Л.П. - начальник Управління з питань оціночної діяльності Департаменту 

координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та 
розпорядження об’єктами державної власності Фонду державного майна України 

(далі - ФДМУ), Голова Екзаменаційної комісії, включена до складу Екзаменаційної 

комісії за напрямами: "Оцінка об‘єктів у матеріальній формі" та "Оцінка цілісних 

майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних 
активів, у тому числі прав на об’єкти інтелектуальної власності" (далі – МФ та ЦМК 

відповідно). 
 

Члени секретаріату Екзаменаційної комісії: 

Булгакова С.А. - заступник начальника Управління з питань оціночної діяльності 

Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та 

розпорядження об’єктами державної власності ФДМУ (МФ, ЦМК); 
Журман М.І. – заступник начальника відділу оцінки індивідуально визначеного 

майна Управління з питань оціночної діяльності Департаменту координації 

розробки та виконання програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами 
державної власності ФДМУ (МФ) 

Чечіль Ю. О. - начальник відділу економічної та товарознавчої експертизи 

Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства 

внутрішніх справ України, член Екзаменаційної комісії (МФ); 
Любченко В. І. - член Правління, Голова Донецького регіонального відділення 

Союзу експертів України, член Екзаменаційної комісії (за згодою)  

Покачайло В. М. - член Правління Асоціації спеціалістів банківської оцінки 
України, член Екзаменаційної комісії (МФ); 

Малишева К.О. - відповідальний секретар Екзаменаційної комісії. 
 

Члени Екзаменаційної комісії: 

від Союзу експертів України (СЕУ): Рябченко В.І. (МФ); 

від Всеукраїнської спілки експертів оцінювачів (ВСЕО): Мєдна В.Д. (МФ), 

Лісняк В.Г. (МФ); 
від Асоціації спеціалістів банківської оцінки України (АСБОУ): Мурзенко А.М. 

(МФ). 
 

Загальна кількість присутніх членів Екзаменаційної комісії: за напрямом "Оцінка об’єктів 

у матеріальній формі" становила 10 осіб – засідання Екзаменаційної комісії правомочне. 

 

 

Порядок денний: 

І. Про видачу дублікату кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного 

документа) оцінювача. 
 

  

Голова Екзаменаційної комісії Тимощик Л.П., запропонувала членам 

Екзаменаційної комісії затвердити порядок денний. 
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Голосували: "За" - 9, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 
 

І. Про видачу дублікату кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного 

документа) оцінювача. 

 

І.1.Виступили: 

Тимощик Л.П., Малишева К.О. 

 

Слухали: 
Інформацію про видачу дублікату кваліфікаційного свідоцтва оцінювачу              

Акулічу Олексію Олександровичу, у зв’язку із втратою кваліфікаційного свідоцтва 

оцінювача МФ № 164 виданого 14.06.2014 ФДМУ спільно з Одеською 

національною академією зв’язку ім. О.С. Попова за спеціалізаціями: 1.1 "Оцінка 
нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок 

та майнових прав на них", 1.3 "Оцінка колісних транспортних засобів". 

 

Рішення: 

1. Рекомендувати Фонду державного майна України в особі Управління з питань 

оціночної діяльності Департаменту координації розробки та виконання 

програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної 
власності спільно з навчальним закладом здійснити видачу дублікату 

кваліфікаційного свідоцтва оцінювача згідно із заявою оцінювача  

Акуліча О.О. 

 

Голосували: "За" - 9, "Проти" - 0. 

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 

 

І.2.Виступили: 

Тимощик Л.П., Малишева К.О. 

 

Слухали: 

Інформацію про видачу дублікату кваліфікаційного свідоцтва оцінювачу              

Дмитрашу Андрію Вячеславовичу, у зв’язку із втратою кваліфікаційного свідоцтва 
оцінювача МФ № 165 виданого 14.06.2014 ФДМУ спільно з Одеською 

національною академією зв’язку ім. О.С. Попова за спеціалізацією: 1.1 "Оцінка 

нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок 

та майнових прав на них". 
 

Рішення: 

1. Рекомендувати Фонду державного майна України в особі Управління з питань 
оціночної діяльності Департаменту координації розробки та виконання 

програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної 

власності спільно з навчальним закладом здійснити видачу дублікату 
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кваліфікаційного свідоцтва оцінювача згідно із заявою оцінювача  

Дмитраша А.В. 

 

Голосували: "За" - 9, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 

 

І.3.Виступили: 

Тимощик Л.П., Малишева К.О. 

 

Слухали: 
Інформацію про видачу дублікату кваліфікаційного свідоцтва оцінювачу              

Кравченко Маргариті Геннадіївні, у зв’язку із втратою кваліфікаційного свідоцтва 

оцінювача МФ № 166 виданого 14.06.2014 ФДМУ спільно з Одеською 
національною академією зв’язку ім. О.С. Попова за спеціалізацією: 1.1 "Оцінка 

нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок 

та майнових прав на них". 

 

Рішення: 

1. Рекомендувати Фонду державного майна України в особі Управління з питань 

оціночної діяльності Департаменту координації розробки та виконання 
програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної 

власності спільно з навчальним закладом здійснити видачу дублікату 

кваліфікаційного свідоцтва оцінювача згідно із заявою оцінювача  

Кравченко М.Г. 
 

Голосували: "За" - 9, "Проти" - 0. 

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 

 

І.4.Виступили: 

Тимощик Л.П., Малишева К.О. 
 

Слухали: 

Інформацію про видачу дублікату кваліфікаційного свідоцтва оцінювачу              

Кусьтек Анні Сергіївні, у зв’язку із втратою кваліфікаційного свідоцтва оцінювача 
МФ № 167 виданого 14.06.2014 ФДМУ спільно з Одеською національною 

академією зв’язку ім. О.С. Попова 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", 1.7 "Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, 

обладнання, колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних 

засобів та тих, що становлять культурну цінність". 
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Рішення: 

1. Рекомендувати Фонду державного майна України в особі Управління з питань 

оціночної діяльності Департаменту координації розробки та виконання 

програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної 
власності спільно з навчальним закладом здійснити видачу дублікату 

кваліфікаційного свідоцтва оцінювача згідно із заявою оцінювача  

Кусьтек А.С. 
 

Голосували: "За" - 9, "Проти" - 0. 

 

І.5.Виступили: 

Тимощик Л.П., Малишева К.О. 

 

Слухали: 
Інформацію про видачу дублікату кваліфікаційного свідоцтва оцінювачу              

Посталакіній Людмилі Василівні, у зв’язку із втратою кваліфікаційного свідоцтва 

оцінювача МФ № 168 виданого 14.06.2014 ФДМУ спільно з Одеською 

національною академією зв’язку ім. О.С. Попова 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". 
 

Рішення: 

1. Рекомендувати Фонду державного майна України в особі Управління з питань 

оціночної діяльності Департаменту координації розробки та виконання 
програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної 

власності спільно з навчальним закладом здійснити видачу дублікату 

кваліфікаційного свідоцтва оцінювача згідно із заявою оцінювача  
Посталакіної Л.В. 

 

Голосували: "За" - 9, "Проти" - 0. 

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 

 

І.6.Виступили: 

Тимощик Л.П., Малишева К.О. 
 

Слухали: 

Інформацію про видачу дублікату кваліфікаційного свідоцтва оцінювачу              
Ткаченко Тетяні Анатоліївні, у зв’язку із втратою кваліфікаційного свідоцтва 

оцінювача МФ № 169 виданого 14.06.2014 ФДМУ спільно з Одеською 

національною академією зв’язку ім. О.С. Попова за спеціалізаціями: 1.1 "Оцінка 

нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок 
та майнових прав на них", 1.3 "Оцінка колісних транспортних засобів". 
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Рішення: 

1. Рекомендувати Фонду державного майна України в особі Управління з питань 

оціночної діяльності Департаменту координації розробки та виконання 

програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної 
власності спільно з навчальним закладом здійснити видачу дублікату 

кваліфікаційного свідоцтва оцінювача згідно із заявою оцінювача  

Ткаченко Т.А. 
 

Голосували: "За" - 9, "Проти" - 0. 

 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 

 

І.7.Виступили: 

Тимощик Л.П., Малишева К.О. 
 

Слухали: 

Інформацію про видачу дублікату кваліфікаційного свідоцтва оцінювачу              

Шептурі Наталії Анатоліївні, у зв’язку із втратою кваліфікаційного свідоцтва 
оцінювача МФ № 170 виданого 14.06.2014 ФДМУ спільно з Одеською 

національною академією зв’язку ім. О.С. Попова за спеціалізацією: 1.1 "Оцінка 

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

 

Рішення: 

1. Рекомендувати Фонду державного майна України в особі Управління з питань 
оціночної діяльності Департаменту координації розробки та виконання 

програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної 

власності спільно з навчальним закладом здійснити видачу дублікату 
кваліфікаційного свідоцтва оцінювача згідно із заявою оцінювача  

Шептури Н.А. 

 

Голосували: "За" - 9, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО. 

 

 

 

Голова   

Екзаменаційної комісії                                                                        Л. Тимощик 
 

 

 

Відповідальний секретар  

Екзаменаційної комісії                                                                           К. Малишева  


