Протокол № 7
засідання секретаріату Екзаменаційної комісії
м. Київ

19 лютого 2015 року

Присутні:
від органів державної влади: Кучмійчук Р. В. (ФДМУ), Малишева К. О.
(ФДМУ), Рак В. М. (ФДМУ).
від саморегулівних організацій оцінювачів:
від Українського товариства оцінювачів: Маркус Я. І.;
від Спілки оцінювачів землі: Євдокіменко С. В.;
від Асоціації спеціалістів банківської оцінки України: Покачайло В. М;
від Союзу експертів України: Любченко В. І.
Загальна кількість присутніх членів секретаріату Екзаменаційної комісі ї- становить 6
осіб – засідання секретаріату Екзаменаційної комісії правомочне.

Порядок денний:
1. Про внесення змін до складу секретаріату Екзаменаційної комісії.
2. Про розгляд звернень оцінювачів з питань зарахування підвищення
кваліфікації оцінювачів відповідно до пункту 3.8 розділу 3 Загальних вимог до
навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх кваліфікації,
затверджених наказом Фонду державного майна України від 15.04.2004
№ 754.
3. Щодо порядку проведення підвищення кваліфікації оцінювачів.
Голова секретаріату Екзаменаційної комісії Кучмійчук Р. В., запропонував
членам секретаріату Екзаменаційної комісії затвердити порядок денний.
Голосували: "За" - 7, "Проти" - 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
1. Про внесення змін до складу секретаріату Екзаменаційної комісії.
СЛУХАЛИ:
Кучмійчука Р. В., який повідомив, що наказом Фонду державного майна
України від 02.10.2014 № 2365 внесені зміни до наказу Фонду державного майна
України від 11.03.2011 № 343 «Про затвердження складу Екзаменаційної комісії».
2. Про розгляд звернень оцінювачів з питань зарахування підвищення
кваліфікації оцінювачів відповідно до пункту 3.8 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:
Кучмійчука Р. В., який повідомив, що на розгляд до секретаріату
Екзаменаційної комісії надійшли заяви від оцінювачів, щодо зарахування
підвищення кваліфікації оцінювачів відповідно до пункту 3.8 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.
Архіпова В. В.;
2.
Рябченка В. І.;
3.
Павлюк Т. В.
Документи надані оцінювачами до заяв про зарахування підвищення
кваліфікації відповідають пункту 3.8.1 розділу 3 Загальних вимог. Фактичний
обсяг лекційних, семінарських, практичних та інших занять, а також тестування,
що проведене ними як підвищення кваліфікації, достатній для зарахування
підвищення кваліфікації, відповідно до заяв оцінювачів.
ВИРІШИЛИ:
1. Погодити зарахування підвищення кваліфікації оцінювачам:
Архіпову В. В., Рябченку В. І., Павлюк Т. В. відповідно до пункту 3.8 розділу 3
Загальних вимог.
2. Підготувати листа до навчального закладу ТОВ «Українська комерційна
школа» про погодження зарахування підвищення кваліфікації та надання до
Фонду державного майна України відповідних посвідчень про підвищення
кваліфікації оцінювачам:
- Архіпову В. В. за спеціалізаціями 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 в межах напряму
1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та за спеціалізаціями 2.1, 2.2 в межах
напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових
прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної
власності";
- Рябченку В. І. за спеціалізацією 1.3 в межах напряму 1 "Оцінка об'єктів у
матеріальній формі";
- Павлюк Т. В. за спеціалізаціями 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 в межах напряму
1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та за спеціалізаціями 2.1, 2.2 в межах
напряму 2 "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових
прав та нематеріальних активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної
власності".
Голосували: "За" - 7, "Проти" - 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО
3. Щодо порядку проведення підвищення кваліфікації оцінювачів.
СЛУХАЛИ:
Кучмійчука Р. В., який запропонував, довести до відома членів
Екзаменаційної комісії, що під час проведення письмового тестування оцінювачів
за результатами навчання на курсах підвищення кваліфікації, відповіді
оцінювачів приймаються для перевірки уповноваженими членами Екзаменаційної
комісії, у час що не перевищує 10 хвилин понад визначеного пунктом 3.7.12 часу
роботи над письмовим тестуванням.

ВИРІШИЛИ:
1. Довести до відома членів Екзаменаційної комісії, що під час проведення
письмового тестування оцінювачів за результатами навчання на курсах
підвищення кваліфікації, відповіді оцінювачів приймаються для перевірки
уповноваженими членами Екзаменаційної комісії, у час що не перевищує 10
хвилин понад визначеного пунктом 3.7.12 часу роботи над письмовим
тестуванням.
Голосували: "За" - 7, "Проти" - 0.
РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО

Голова секретаріату
Екзаменаційної комісії,
Відповідальний секретар
Екзаменаційної комісії

__________________

Кучмійчук Р.В.

__________________

Малишева К.О.

