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Перелік осіб,
"рекомендовані як викладачі під час навчання оцінювачів за програмами підвищення кваліфікації

у ПП «ІНФО ПРО»

№
з/п

Прізвище, ім’я, 
по батькові

Місце роботи, 
посада

Відомості
про

членство у 
само- 

регулівних 
організаціях 
оцінювачів

Напрям оцінки 
майна, за яким буде 

проводитися 
викладацька 
діяльність

Освіта Кваліфікаційне 
свідоцтво 
оцінювача 

(за наявності)

Наукові 
ступені, вчені 

звання

Строк, на 
який

видається
рекомендація

1 Александрова
Світлана
Леонідівна

тов
«Європейський 
центр консалтингу 
та оцінки», 
оцінювач

ГО ВСОЗ Оцінка об’єктів у 
матеріальній формі. 
Оцінка цілісних 
майнових комплексів, 
паїв, цінних паперів, 
майнових прав та 
нематеріальних 
активів (в тому числі 
прав на об'єкти 
інтелектуальної 
власності)

Київський інженерно- 
будівельний інститут 
ПГС

Сертифікат 
оцінювача № 350 
від 09.02.2001р

6 місяців



2 Абрамов Олег 
Миколайович

ТОВ «Форкіс», 
оцінювач

ГО ВСОЗ Оцінка об’єктів у 
матеріальній формі. 
Оцінка цілісних 
майнових комплексів, 
паїв, цінних паперів, 
майнових прав та 
нематеріальних 
активів ( в тому числі 
прав на об'єкти 
інтелектуальної 
власності)

Національний 
університет 
кораблебудування 
імені адмирала 
Макарова

Сертифікат 
оцінювача № 683 
від 15.01.2010

6 місяців

3 Бака Вікторія 
Миколаївна

ТОВ «Інститут 
правових 
досліджень», 
директор

УТО; 
ГО ВСОЗ

Оцінка об’єктів у 
матеріальній формі

Харківська 
національна 
юридична академія 
ім. Ярослава 
Мудрого, 1991р., 
юрист-правознавець

ЦХ№ 00108
від 04.03.06 р.
ХЦНТЕІ,
Держкомзем
Кваліфікаційне
свідоцтво
оцінювача
МФ№ 482
від 19.07.2003 р.
ФДМУ, ХЦНТЕІ

6 місяців

4 Баранов Павло 
Юрійович

Українська
інженерно-
педагогічна
академія, доцент
кафедри
інтелектуальної
власності;
В проваджу вальне 
підприємство 
«Центр-Персонал», 
директор та 
оцінювач

СЕУ; 
ГО ВСОЗ

Оцінка об’єктів у 
матеріальній формі 
Оцінка цілісних 
майнових 
комплексів, паїв, 
цінних паперів, 
майнових прав та 
нематеріальних 
активів ( в тому 
числі прав на 
об'єкти
інтелектуальної
власності)

Харківський 
державний технічний 
університет 
будівництва та 
архітектури ,1966, 
промислове та 
цивільне будівництво, 
Українська інженерно- 
педагогічна академія, 
магістр
інтелектуальної
власності.

Сертифікат № 142 
від 01.07. 1995 
року, ФДМУ, 
УТО, КП «ІКЦ» 
УТО.
Кваліфікаційне 
свідоцтво 
оцінювача 
МФ№ 1437 
від 03.07.04 р. 
ФДМУ, МІБ 
Кваліфікаційне 
свідоцтво 
оцінювача 
ЦХ № 00078 
від 26.11.05 р. 
Держкомзем, 
ХЦНТЕІ

Кандидат
економічних
наук.
Доцент

6 місяців



5 Герасименко
Віктор
Володимирович

Фізична особа - 
підприємець

ГО ВСОЗ Оцінка об’єктів у 
матеріальній формі. 
Оцінка цілісних 
майнових 
комплексів, паїв, 
цінних паперів, 
майнових прав та 
нематеріальних 
активів ( в тому 
числі прав на 
об'єкти
інтелектуальної
власності)

Харківське вище 
військове командно- 
інженерне училище 
ім. М.І. Крилова, 
1982 р.,
Українська 
інженерно- 
педагогічна академія 
інтелектуальної 
власності 2009 р., 
магістр

Сертифікат 
оцінювача №951 
від 06.12.1997

Кандидат
технічних
наук.
Старший
науковий
співробітник

6 місяців

6 Горбатович
Станіслав
Миколайович

Фізична особа - 
підприємець

ГО ВСОЗ Оцінка об’єктів у 
матеріальній формі

Харківський
інститут інженерів
транспорту
ім. Кірова,
Харківський
національний
аграрний
університет
ім. Докучаева,
інженер -
землевпорядник

Кваліфікаційне
свідоцтво
Держкомзема
№00018
від 21.02.2005 р.

6 місяців

7 Доровська 
Лариса 
Г еннадішна

РВ ФДМУ по 
Донецькій області, 
завідувач сектору 
оцінки майна, 
майнових прав та 
професійної 
оціночної 
діяльності

ГО ВСОЗ Оцінка цілісних 
майнових 
комплексів, паїв, 
цінних паперів, 
майнових прав та 
нематеріальних 
активів ( в тому 
числі прав на 
об'єкти
інтелектуальної
власності)

Ворошиловградський 
машинобудівельний 
інститут, 1983 
економіка та 
планування 
матеріально- 
технічного 
постачання

Кваліфікаційне 
свідоцтво 
оцінювача 
МФ № 3679 
від 25.06.05 р. 
ФДМУ, ХЦНТЕІ 
Кваліфікаційне 
свідоцтво 
оцінювача 
ЦХ№ 00706 
від 16.03.13 р. 
ДАЗРУ, ХЦНТЕІ

6 місяців

8 Євдокіменко
Світлана
Вікторівна

Фізична особа - 
підприємець

Голова ГО 
ВСОЗ

Оцінка об’єктів у 
матеріальній формі. 
Оцінка цілісних 
майнових

Харківський 
інженерно- 
економічний 
інститут,

Сертифікат №270 
від 23.10.1995р

Кандидат
юридичних
наук.
Доцент

6 місяців



комплексів, паїв, 
цінних паперів, 
майнових прав та 
нематеріальних 
активів ( в тому 
числі прав на 
об'єкти
інтелектуальної
власності)

економіка та
організація
машинобудівної
промисловості,
інженер-механік
1984р„
УЗПІ економічна 
безпека1996р.,
ХНАУ ім.
В.В.Докучаєва, 2009р. 
інженер - 
землевпорядник

9 Зайцева Валерія 
Германівна

ТОВ
«Європейський 
центр консалтингу 
та оцінки», 
директор

ГО ВСОЗ Оцінка об’єктів у 
матеріальній формі

Київський інженерно- 
будівельний інститут
пгс

Сертифікат 
оцінювача № 19 
від 21.02.1999р.

6 місяців

10 Кеда Руслан 
Іванович

ПШЕксперт-
Рівне-Консалт»,
юрист

ГО ВСОЗ Оцінка об’єктів у 
матеріальній формі. 
Оцінка цілісних 
майнових комплексів, 
паїв, цінних паперів, 
майнових прав та 
нематеріальних 
активів (в тому числі 
прав на об'єкти 
інтелектуальної 
власності)

Волинський 
державний 
університет ім. Лесі 
Українки, юридичний 
факультет

Сертифікат 
оцінювача №2473 
від 14.07.2001, 
МФ №1697 від 
02.10.2004

6 місяців

11 Коваль Тамара 
Сергіївна

ПП «Центр 
незалежної оцінки 
та експертизи», 
оцінювач.

ГО ВСОЗ Оцінка об’єктів у 
матеріальній формі

Полтавський 
университет бізнесу 
та торгівлі

Сертифікат 
оцінювача 
№ 02133 від 
31.08.2016

— 6 місяців

12 Мартин Андрій 
Г еннадійович

Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористу
вання України, 
Завідувач кафедри 
землевпорядного 
проектування

ГО ВСОЗ Оцінка об’єктів у 
матеріальній формі

Національний 
аграрний університет 
2000 р., інженер - 
землевпорядник

Кваліфікаційне 
свідоцтво 
Держкомзема 
№ АК0072 
від 21.02.2005 р.

Доктор
економічних
наук.
Доцент

6 місяців



13 Михальський
Олег
Олександрович

Харківський
науково-дослідний
інститут судових
експертиз,
завідуючий
сектором
лабораторії
економічних,
товарознавчих
досліджень та
досліджень
об’єктів
інтелектуальної
власності

СЕУ Оцінка об’єктів у 
матеріальній формі

Харківський 
державний 
автомобільно- 
дорожній технічний 
університет, 1996 рік, 
автомобілі та 
автомобільне 

господарство

Кваліфікаційне 
свідоцтво 
оцінювача 
МФ № 4040 
від17.12.05 р. 
ФДМУ,ХЦНТЕІ

6 місяців

14 Оніщенко
Валентин
Миколайович

Фізична особа- 
підприємець

Оцінка об’єктів у 
матеріальній формі 
Оцінка цілісних 
майнових 
комплексів, паїв, 
цінних паперів, 
майнових прав та 
нематеріальних 
активів ( в тому 
числі прав на 
об'єкти
інтелектуальної
власності)

Харківський інститут 
інженерів 
комунального 
будівництва, 1990 р.

Сертифікаті» 847 
від 03.06.97р. 
ФДМУ,УТО, 
МЦПІМ 
Кваліфікаційне 
свідоцтво 
оцінювача 
МФ № 1913 від 
02.10.04 р. 
ФДМУ, ХЦНТЕІ

6 місяців

15 Пижова Лариса 
Борисівна

Директор ТОВ
«КОНСТАНТА»;
ФОП;
заступник Г олови 
Товариства 
винахідників і 
раціоналізаторів 
України

УТО Оцінка цілісних 
майнових 
комплексів, паїв, 
цінних паперів, 
майнових прав та 
нематеріальних 
активів ( в тому 
числі прав на 
об'єкти
інтелектуальної
власності)

Курський 
політехнічний 
інститут, 1981 
гірничий інженер 
збагачувач; 
Харківський 
державний 
економічний 
інститут, 2002 р. 
економіст, фінанси

Сертифікат № 504 
від 17.04.1996 р. 
ФДМУ, КП “ІКЦ” 
УТО, УТО 
Кваліфікаційне 
свідоцтво 
оцінювача 
МФ № 1919 
від 02.10.2004 р., 
ФДМУ, ХЦНТЕІ

Доктор 
філософії в 
галузі 
економіки

6 місяців

16 Редько Вадим 
Станіславович

Харківський 
науково-дослідний 
інститут судових

ТО ВСОЗ, 
СЕУ

Оцінка об’єктів у 
матеріальній формі

Харківський
державний
автомобільно-

Кваліфікаційне
свідоцтво
оцінювача

— 6 місяців



експертиз,
судовий експерт
лабораторії
економічних,
товарознавчих
досліджень та
досліджень
об’єктів
інтелектуальної
власності

дорожній технічний 
університет, 1995 рік, 
спеціальність 
«Організація 
перевезень та 
управління на 
автомобільному 
транспорті»
Св. суд. експ. № 493 
від 27.07.99 р. вид. 
Мінюстом

ЦМК№ 187 
від 19.02.05 р. 
ФДМУ, ХЦНТЕІ

17 Рильцева
Вікторія
Володимирівна

тов
Інвестиційно-
консалтингова
компанія
«Проконсул»,
генеральний
директор

УТО, 
ГО ВСОЗ

Оцінка об’єктів у 
матеріальній формі

Харківський 
державний 
економічний 
університет, 1999 р. 
спеціальність 
«Економіка 
підприємства» , 
економіст

Кваліфікаційний 
сертифікат 
№ 00131/х від 
21.07.01 р., 
ФДМУ, 
ХОРПНТЕІ 
Кваліфікаційне 
свідоцтво 
оцінювача 
МФ № 3146 від 
12.02.05 р. 
ФДМУ, ХЦНТЕІ

6 місяців

18 Руденко Максим 
Олегович

ПП
«ПРОФОЦІНКА»,
оцінювач

ГО ВСОЗ Оцінка об’єктів у 
матеріальній формі

Полтавський 
университет бізнесу 
та торгівлі

Сертифікат 
оцінювача № 0093 
від 22.12.2015

— 6 місяців

19 Сердюкова Інна 
Василівна

ТОВ «Бізнес- 
Група
Співдружність»,
генеральний
директор

ГО ВСОЗ 
АФО

Оцінка об’єктів у 
матеріальній формі. 
Оцінка цілісних 
майнових 
комплексів, паїв, 
цінних паперів, 
майнових прав та 
нематеріальних 
активів ( в тому 
числі прав на 
об'єкти
інтелектуальної
власності)

Харківський 
інженерно- 
економічний 
університет, 1995 р., 
спеціальність «Облік 
та аудит»

Кваліфікаційне 
свідоцтво 
оцінювача 
МФ № 760 
від 06.12.03 р. 
ФДМУ, ХЦНТЕІ 
МФ №4046 
від 17.12.05 р. 
ФДМУ, ХЦНТЕІ 
ЦИК № 232 
від 26.11.05 р. 
ФДМУ, УКШ 
АК № 00766 
від 29.09.2008 р., 
НАУ ННІЗРП,

6 місяців



Держкомзем

20 Скобкін Дмитро 
Сергійович

ПП «Центр 
незалежної оцінки 
та експертизи», 
директор

ГО ВСОЗ Оцінка об’єктів у 
матеріальній формі

Полтавський
национальньїй
технический
университет

Сертифікат 
оцінювача 
№02143 від 
31.08.2016

6 місяців

21 Сухомлін
Людмила
Володимирівна

Харківський 
національний 
аграрний 
університет 
ім.В .В. Докучаєва, 
доцент кафедри 
управління 
земельними 
ресурсами та 
кадастру, докторант

ГО ВСОЗ
Оцінка об’єктів у 

матеріальній формі
Харківський 
сільськогосподарсь
кий інститут ім. В.В. 
Докучаєва, 1996 р, 
землевпорядкування

Кваліфікаційне
свідоцтво
оцінювача
ЦХ№ 00145
від 04.03.06 р.

ХЦНТЕІ,
Держкомзем

Кандидат
економічних
наук.
Доцент

6 місяців

22 Федоришин
Микола
Павлович

ТОВ «Орієнтир-
Реформа»,
директор

ГО ВСОЗ Оцінка об’єктів у 
матеріальній формі. 
Оцінка цілісних 
майнових комплексів, 
паїв, цінних паперів, 
майнових прав та 
нематеріальних 
активів (в тому числі 
прав на об'єкти 
інтелектуальної 
власності)

Львівський 
політехнічний 
інститут, ПГС

Сертифікат 
оцінювача №103 
від 25.05.1995

6 місяців

23 Швець Віта 
Михайлівна

РВ ФДМУ по 
Харківській 
області, заступник 
начальника 
відділу оцінки 
майна та роботи з 
суб’єктами 
оціночної 
діяльності

ГО ВСОЗ Оцінка об’єктів у 
матеріальній формі

Харківська державна 
академія міського 
господарства, 
економіка і 
управління 
побутового та 
житлово-комуналь
ного обслуговування, 
1997, інженер- 
економіст

Кваліфікаційний 
сертифікат 
№ 00051/х від 
26.09.1998 р., 
ФДМУ, УТО, 
ХОРПНТЕІ 
Кваліфікаційне 
свідоцтво 
оцінювача 
МФ № 2584 
від 13.11.04 р. 
ФДМУ, УКШ

6 місяців



24 Шиянов Олег 
Юрійович

ТОВ «Тандем
Експерт»,
оцінювач

ТО ВСОЗ Оцінка об’єктів у 
матеріальній формі. 
Оцінка цілісних 
майнових комплексів, 
паш, цінних паперів, 
майнових прав та 
нематеріальних 
активів (в тому числі 
прав на об'єкти 
інтелектуальної 
власності)

Національний 
харчовий 
університет, 
Національний 
аграрний університет, 
Університет 
економіки та права 
«КРОК»

Сертифікат 
оцінювача № 1970 
від 04.11.2000

6 місяців

25 Щелкунова-
Гончарська
Світлана
Вікторівна

ТОВ «Юридична
компанія
«ВСЕСВІТ»,
дирекгор-оцінювач,
адвокат

ТО ВСОЗ Оцінка об’єктів у 
матеріальній формі

Національна 
Юридична Академія 
України 
ім. Я.Мудрого, 
Академія державного 

управління при 
Президенті України, 
магістр державного 
управління

Кваліфікаційне 
свідоцтво оцінювача 
МФ№5533 від 
08.12.2007

6 місяців

Директор ПП «ІНФО ПРО» 
(посада відповідального працівника 

навчального закладу)

М.П.

« 0 ¥» 2017 року

З.Г. Ібадов_______
(ініціали та прізвище)


