
Протокол № 9 

засідання секретаріату Екзаменаційної комісії 

 

м. Київ                                                                              12 червня 2015 року 

 

Присутні:  

від органів державної влади: Кучмійчук Р. В. (ФДМУ), Малишева К. О. 

(ФДМУ), Рак В. М. (ФДМУ). 

 

від саморегулівних організацій оцінювачів: 

 

від Асоціації фахівців оцінки: Шашкіна Л. О.; 

від Українського товариства оцінювачів: Маркус Я. І.; 

від Асоціації спеціалістів банківської оцінки України: Покачайло В. М.; 

від Союзу експертів України: Мухін О.О.; 

від Спілки оцінювачів України: Юрченко Г. А. 

 
Загальна кількість присутніх членів секретаріату Екзаменаційної комісії - становить 8 

осіб – засідання секретаріату Екзаменаційної комісії правомочне. 

 

Порядок денний: 

 

1. Про розмежування кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного 

документа) оцінювача. 

2. Про розгляд звернень оцінювачів з питань зарахування підвищення 

кваліфікації оцінювачів відповідно до пункту 3.12 розділу 3 Загальних 

вимог до навчальних програм навчання оцінювачів та підвищення їх 

кваліфікації, затверджених наказом Фонду державного майна України від 

15.04.2004 № 754.  

 

Голова секретаріату Екзаменаційної комісії Кучмійчук Р. В., запропонував 

членам секретаріату Екзаменаційної комісії затвердити порядок денний. 
 

Голосували: "За" - 9, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

1. Про розмежування кваліфікаційного свідоцтва (кваліфікаційного 

документа) оцінювача. 

 

1. Кузів Роман Богданович 

(Серт.: № 1967 виданий 04.11.2000, ФДМУ та МЦПІМ за напрямами 1.0, 2.0, 

3.0.) 

Звернення: 

Гр. Кузіва Р. Б. від 31.03.2015 щодо розмежування сертифіката оцінювача 

№ 1967 від 04.11.2000 за окремими спеціалізаціями та напрямом оцінки майна: 

1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 

експертна грошова оцінка земельних ділянок.  

1.2.Оцінка машин і обладнання. 



 

1.3. Оцінка колісних транспортних засобів. 

2. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

1.4. Оцінка літальних апаратів.  

1.5. Оцінка судноплавних засобів.  

3. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 

нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності).  

2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.  

Проект рішення.  

1. Рекомендувати Управлінню оцінки майна та професійної оціночної 

діяльності Фонду державного майна України спільно з навчальним 

закладом (центром) замість існуючого єдиного кваліфікаційного свідоцтва 

оцінювача, видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за відповідними 

спеціалізаціями та напрямом оцінки майна згідно із заявою оцінювача  

Кузіва Романа Богдановича. 

 

Голосували: "За" - 8, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

2. Коваленко Тетяна Іллівна 

(Серт.оцін.: № 1237, видане 12.12.1998, ФДМУ та МЦПІМ, за напрямами: 1.0; 

2.0; 3.0) 

Звернення: 

Гр. Коваленко Т. І. від 18.02.2015 щодо розмежування сертифіката № 1237 

від 12.12.1998 за напрямами оцінки майна: 

1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 

експертна грошова оцінка земельних ділянок.  

1.2. Оцінка машин і обладнання.  

1.3. Оцінка колісних транспортних засобів. 

1.4. Оцінка літальних апаратів.  

1.5. Оцінка судноплавних засобів.  

2. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 

нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності).  

2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.  

Проект рішення.  

1. Рекомендувати Управлінню оцінки майна та професійної оціночної 

діяльності Фонду державного майна України спільно з навчальним 

закладом (центром) замість існуючого єдиного кваліфікаційного свідоцтва 

оцінювача, видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за відповідними 

напрямами оцінки майна згідно із заявою оцінювача  

Коваленко Тетяни Іллівни. 

 

Голосували: "За" - 8, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 



 

3. Солдатенко Наталія Василівна 

(Кв.св.оцін.: МФ № 2850, виданий 25.12.2004, ФДМУ та МІБ, за спеціалізаціями: 

1.1; 1.2) 

Звернення: 

Гр. Солдатенко Н. В. від 26.02.2015 року щодо розмежування 

кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ № 2850 від 25.12.2004 на спеціалізації: 

1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією: 

 1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 

експертна грошова оцінка земельних ділянок.  

2. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією: 

 1.2. Оцінка машин і обладнання.  

Проект рішення.  

1. Рекомендувати Управлінню оцінки майна та професійної оціночної 

діяльності Фонду державного майна України спільно з навчальним 

закладом (центром) замість існуючого єдиного базового документа 

(сертифіката), видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за спеціалізаціями 

оцінки майна згідно із заявою оцінювача Солдатенко Наталії Василівни. 

 

Голосували: "За" - 8, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

4. Зубжицьки Світлана Анатоліївна 

(Кв.посв. № 667 виданий 14.10.1999, ФДМУ та УКШ, за напрямами: 1.0, 2.0., 3.0.) 

Звернення: 

Гр. Зубжицьки С.А. від 26.01.2015 року щодо розмежування 

кваліфікаційного документа оцінювача – посвідчення № 667 від 14.10.1999 на 

напрями та спеціалізації: 

1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 

експертна грошова оцінка земельних ділянок.  

1.2. Оцінка машин і обладнання.  

1.3. Оцінка колісних транспортних засобів. 

2. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 1.4. Оцінка літальних апаратів.  

 1.5. Оцінка судноплавних засобів.  

3. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав 

та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної 

власності).  

 2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.  

 

Проект рішення.  

1. Рекомендувати Управлінню оцінки майна та професійної оціночної 

діяльності Фонду державного майна України спільно з навчальним закладом 

(центром) замість існуючого єдиного базового документа (сертифіката), 

видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за напрямами та спеціалізаціями 

оцінки майна згідно із заявою оцінювача Зубжицьки Світлани Анатоліївни. 

 



 

Голосували: "За" - 8, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

5. Кобринчук Володимир Павлович 

(Серт.оцін. № 955 виданий 06.12.1997, ФДМУ та МЦПІМ, за напрямами: 1.0, 2.0., 

3.0.) 

Звернення: 

Гр. Кобринчука В. П. від 18.03.2015 щодо розмежування кваліфікаційного 

свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача – сертифіката № 955 від 

06.12.1997 на напрям та спеціалізації оцінки майна: 

1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 

експертна грошова оцінка земельних ділянок.  

1.3.Оцінка колісних транспортних засобів. 

2. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією: 

1.2. Оцінка машин і обладнання.  

3. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 1.4. Оцінка літальних апаратів.  

 1.5. Оцінка судноплавних засобів.  

4. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав 

та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної 

власності).  

 2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.  

 

Проект рішення.  

1. Рекомендувати Управлінню оцінки майна та професійної оціночної 

діяльності Фонду державного майна України спільно з навчальним закладом 

(центром) замість існуючого єдиного базового документа (сертифіката), 

видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за напрямом та спеціалізаціями 

оцінки майна згідно із заявою оцінювача Кобринчука Володимира 

Павловича. 

 

Голосували: "За" - 8, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

6. Стусенко Олександр Якович 

(Серт. № 020-С виданий 27.10.1998, ФДМУ та РУЦ, за напрямами: 1.0, 2.0., 3.0.) 

Звернення: 

Гр. Стусенка О. Я. від 23.03.2015 щодо розмежування кваліфікаційного 

свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача – сертифіката № 020-С від 

27.10.1998 на спеціалізації оцінки майна: 

1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією: 

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 

експертна грошова оцінка земельних ділянок.  

2. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією: 

1.2. Оцінка машин і обладнання.  



 

3. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

1.3.Оцінка колісних транспортних засобів. 

1.4. Оцінка літальних апаратів.  

1.5. Оцінка судноплавних засобів.  

4. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією: 

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 

нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної власності).  

5. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією: 

2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.  

Проект рішення.  

1. Рекомендувати Управлінню оцінки майна та професійної оціночної 

діяльності Фонду державного майна України спільно з навчальним закладом 

(центром) замість існуючого єдиного базового документа (сертифіката), 

видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за відповідними спеціалізаціями 

оцінки майна згідно із заявою оцінювача Стусенка Олександра Яковича. 

 

Голосували: "За" - 8, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

7. Зеленський Максим Сергійович 

(Сертифікат № 1540, виданий 31.01.2000, ФДМУ та УАБС за напрямами: 1.0*; 

2.0; 3.0*) 

Звернення: 

Гр. Зеленського М. С. від 30.03.2015 щодо розмежування кваліфікаційного 

свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача – сертифіката № 1540 від 

31.01.2000 на напрями та спеціалізації: 

1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 

експертна грошова оцінка земельних ділянок. 

 1.2. Оцінка машин і обладнання.  

 1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.  

2. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 1.4. Оцінка літальних апаратів. 

 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 

3. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав 

та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної 

власності).  

 2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.  

 

Проект рішення.  

1. Рекомендувати Управлінню оцінки майна та професійної оціночної 

діяльності Фонду державного майна України спільно з навчальним закладом 

(центром) замість існуючого єдиного базового документа (сертифіката), 

видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за відповідними напрямами 

оцінки майна та спеціалізаціями згідно із заявою оцінювача Зеленського 

Максима Сергійовича. 

 



 

Голосували: "За" - 8, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

8. Скульбєда Дмитро Євгенович 

(Сертифікат № 8, виданий 02.04.1998, ФДМУ та УАБС за напрямами: 1.0, 2.0., 

3.0.) 

Звернення: 

Гр. Скульбєди Д. Є. від 17.03.2015 щодо розмежування кваліфікаційного 

свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача – сертифіката № 8 від 

02.04.1998 на напрями та спеціалізації: 

1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 

експертна грошова оцінка земельних ділянок. 

 1.2. Оцінка машин і обладнання.  

 1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.  

2. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 1.4. Оцінка літальних апаратів. 

 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 

3. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав 

та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної 

власності).  

 2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.  

Проект рішення.  

1. Рекомендувати Управлінню оцінки майна та професійної оціночної 

діяльності Фонду державного майна України спільно з навчальним закладом 

(центром) замість існуючого єдиного базового документа (сертифіката), 

видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за відповідними напрямами та 

спеціалізаціями оцінки майна згідно із заявою оцінювача Скульбєди Дмитра 

Євгеновича. 

 

Голосували: "За" - 8, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

9. Прочухан Юрій Володимирович 

(Сертифікат № 1528, виданий 31.01.2000, ФДМУ та УАБС за напрямами: 1.0, 

2.0., 3.0.) 

Звернення: 

Гр. Прочухана Ю.В. від 01.04.2015 щодо розмежування кваліфікаційного 

свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача – сертифіката № 1528 від 

31.01.2000 на напрями та спеціалізації оцінки майна: 

1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 

експертна грошова оцінка земельних ділянок. 

 1.2. Оцінка машин і обладнання.  

 1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.  

2. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 



 

 1.4. Оцінка літальних апаратів. 

 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 

3. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав 

та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної 

власності).  

 2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.  

Проект рішення.  

1. Рекомендувати Управлінню оцінки майна та професійної оціночної 

діяльності Фонду державного майна України спільно з навчальним закладом 

(центром) замість існуючого єдиного базового документа (сертифіката), 

видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за відповідними напрямами та 

спеціалізаціями оцінки майна згідно із заявою оцінювача Прочухана Юрія 

Володимировича. 

 

Голосували: "За" - 8, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

10. Оболенцев Андрій Іванович 

(Кв. св.: №171 видане 05.07.1995, ФДМУ та ІКЦ УТО за напрямами: 1.0, 2.0., 3.0.) 

Звернення: 

Гр. Оболенцев А. І. від 20.04.2015 щодо розмежування кваліфікаційного 

свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача –№ 171 від 05.07.1995 на 

напрями та спеціалізації оцінки майна: 

1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 

експертна грошова оцінка земельних ділянок. 

 1.2. Оцінка машин і обладнання.  

 1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.  

2. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 1.4. Оцінка літальних апаратів. 

 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 

3. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав 

та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної 

власності).  

 2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.  

Проект рішення.  

1. Рекомендувати Управлінню оцінки майна та професійної оціночної 

діяльності Фонду державного майна України спільно з навчальним закладом 

(центром) замість існуючого єдиного базового документа (кваліфікаційного 

свідоцтва), видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за відповідними 

напрямами та спеціалізаціями оцінки майна згідно із заявою оцінювача 

Оболенцева Андрія Івановича. 

 

Голосували: "За" - 8, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 



 

 

11. Федченко Людмила Юріївни 

(Сертифікат. № 1774 видане 15.07.2000, ФДМУ та МЦПІМ, за напрямами: 1.0, 

2.0., 3.0.) 

Звернення: 

Гр. Федченко Л. Ю. від 06.05.2015 щодо розмежування кваліфікаційного 

свідоцтва (кваліфікаційного документа) оцінювача – сертифіката № 1774 від 

15.07.2000 на напрями та спеціалізації оцінки майна: 

1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією: 

 1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 

експертна грошова оцінка земельних ділянок. 

2. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 1.2. Оцінка машин і обладнання.  

 1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.  

 1.4. Оцінка літальних апаратів. 

 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 

3. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав 

та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної 

власності).  

 2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.  

Проект рішення.  

1. Рекомендувати Управлінню оцінки майна та професійної оціночної 

діяльності Фонду державного майна України спільно з навчальним закладом 

(центром) замість існуючого єдиного базового документа (кваліфікаційного 

посвідчення), видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за відповідним 

напрямом та спеціалізаціями оцінки майна згідно із заявою оцінювача 

Федченко Людмили Юріївни. 

 

Голосували: "За" - 8, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

12. Ківа Ігорь Валерійович 

(Серт.оцін.: № 271, виданий 23.10.1995, ФДМУ та ІКЦ УТО за напрямами: 1.0, 

2.0., 3.0.) 

Звернення: 

Гр. Ківи І.В. від 06.05.2015 щодо розмежування кваліфікаційного 

сертифіката оцінювача № 271 від 23.10.1995 на напрям та спеціалізації оцінки 

майна: 

1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 

експертна грошова оцінка земельних ділянок. 

 1.2. Оцінка машин і обладнання.  

 1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.  

2. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 1.4. Оцінка літальних апаратів. 

 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 

3. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 



 

 2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав 

та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної 

власності).  

 2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.  

Проект рішення.  

1. Рекомендувати Управлінню оцінки майна та професійної оціночної 

діяльності Фонду державного майна України спільно з навчальним закладом 

(центром) замість існуючого єдиного базового документа (кваліфікаційного 

сертифіката), видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за відповідним 

напрямом та спеціалізаціями оцінки майна згідно із заявою оцінювача Ківи 

Ігоря Валерійовича. 

 

Голосували: "За" - 8, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

13. Бібік Олександр Миколайович 

(Сертифікат № 1840 виданий 30.09.2000, ФДМУ та МЦПІМ за напрямами: 1.0, 

2.0., 3.0.) 

Звернення: 

Гр. Бібіка О. М. від 07.05.2015 щодо розмежування сертифіката оцінювача – 

№ 1840 від 30.09.2000 на напрям та спеціалізації оцінки майна: 

1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 

експертна грошова оцінка земельних ділянок. 

 1.2. Оцінка машин і обладнання.  

 1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.  

2. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 1.4. Оцінка літальних апаратів. 

 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 

3. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав 

та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної 

власності).  

 2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.  

Проект рішення.  

1. Рекомендувати Управлінню оцінки майна та професійної оціночної 

діяльності Фонду державного майна України спільно з навчальним закладом 

(центром) замість існуючого єдиного базового документа (сертифіката), 

видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за відповідним напрямом та 

спеціалізаціями оцінки майна згідно із заявою оцінювача Бібіка Олександра 

Миколайовича. 

 

Голосували: "За" - 8, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

 

 



 

14. Матюшин Олег Михайлович 

(Сертифікат № 1080 виданий 30.05.1998, ФДМУ та МЦПІМ за напрямами: 1.0, 

2.0., 3.0.) 

Звернення: 

 Гр. Матюшина О.М. від 14.05.2015 щодо розмежування сертифіката 

оцінювача – № 1080 від 30.05.1998 на напрям та спеціалізації оцінки майна: 

1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 

експертна грошова оцінка земельних ділянок. 

 1.2. Оцінка машин і обладнання.  

 1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.  

2. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 1.4. Оцінка літальних апаратів. 

 1.5. Оцінка судноплавних засобів. 

3. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав 

та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної 

власності).  

 2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.  

Проект рішення.  

1. Рекомендувати Управлінню оцінки майна та професійної оціночної діяльності 

Фонду державного майна України спільно з навчальним закладом (центром) 

замість існуючого єдиного базового документа (сертифіката), видати 

кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за відповідними спеціалізаціями та 

напрямом оцінки майна згідно із заявою оцінювача Матюшина Олега 

Михайловича. 

 

Голосували: "За" - 8, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

15. Булах Ігор Олександрович 

(Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ № 1740 видане 10.06.2000, ФДМУ та 

ХЦНТЕІ за напрямом 1.0) 

Звернення: 

 Гр. Булах І. О. від 21.11.2014 щодо розмежування кваліфікаційного 

свідоцтва оцінювача № 1740 від 10.06.2000 на спеціалізації оцінки майна, а саме: 

1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією: 

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 

експертна грошова оцінка земельних ділянок. 

1.2. Оцінка машин і обладнання.  

1.4. Оцінка літальних апаратів. 

1.5. Оцінка судноплавних засобів.  

2. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією: 

1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.  

Проект рішення.  

1. Рекомендувати Управлінню оцінки майна та професійної оціночної діяльності 

Фонду державного майна України спільно з навчальним закладом (центром) 

замість існуючого єдиного базового документа (сертифіката), видати 



 

кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за відповідними спеціалізаціями оцінки 

майна згідно із заявою оцінювача Булаха Ігоря Олександровича. 

 

Голосували: "За" - 8, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

16. Сергієнко Олександр Володимирович 

(Кв.св.оцін.: МФ № 181 виданий 05.07.1995, ФДМУ та ІКЦ УТО за 

спеціалізаціями 1.1., 1.2., 1.3, 1.4., 1.5.) 

Звернення: 

 Гр. Сергієнко Олександр Володимирович від 27.04.2015 щодо 

розмежування кваліфікаційного свідоцтва оцінювача МФ № 181 від 05.07.1995 на 

спеціалізації оцінки майна, а саме: 

1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією: 

 1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 

експертна грошова оцінка земельних ділянок. 

2. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією: 

 1.2. Оцінка машин і обладнання.  

3. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією: 

 1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.  

4. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 1.4. Оцінка літальних апаратів. 

5. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією: 

 1.5. Оцінка судноплавних засобів.  

Проект рішення.  

1. Рекомендувати Управлінню оцінки майна та професійної оціночної діяльності 

Фонду державного майна України спільно з навчальним закладом (центром) 

замість існуючого єдиного базового документа (сертифіката), видати 

кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за відповідними спеціалізаціями оцінки 

майна згідно із заявою оцінювача Маховик Ольги Вячеславівни. 

 

Голосували: "За" - 8, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

17. Маховик Ольга Вячеславівна 

(Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ № 00125/х виданий 21.07.2001, ФДМУ 

та ХЦНТЕІ за напрямом 1.0.) 

Звернення: 

 Гр. Маховик О.В. від 14.05.2015 щодо розмежування кваліфікаційного 

свідоцтва оцінювача МФ № 00125/х від 21.07.2001 на спеціалізації оцінки майна, 

а саме: 

1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією: 

 1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 

експертна грошова оцінка земельних ділянок. 

 1.2. Оцінка машин і обладнання.  

2. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією: 

 1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.  



 

3. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 1.4. Оцінка літальних апаратів. 

 1.5. Оцінка судноплавних засобів.  

Проект рішення.  

1. Рекомендувати Управлінню оцінки майна та професійної оціночної 

діяльності Фонду державного майна України спільно з навчальним закладом 

(центром) замість існуючого єдиного базового документа (сертифіката), 

видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за відповідними спеціалізаціями 

оцінки майна згідно із заявою оцінювача Маховик Ольги Вячеславівни. 

 

Голосували: "За" - 8, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

18. Косило Петро Васильович 

(Сертифікат №1402 виданий 02.10.1999, ФДМУ та МЦПІМ за напрямами: 1.0., 

2.0, 3.0) 

Звернення: 

 Гр. Косила П.В. від 04.06.2015 щодо розмежування сертифіката № 1402 від 

02.10.1999 на напрям та спеціалізації оцінки майна, а саме: 

1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 

експертна грошова оцінка земельних ділянок. 

 1.2. Оцінка машин і обладнання.  

 1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.  

2. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 1.4. Оцінка літальних апаратів. 

 1.5. Оцінка судноплавних засобів.  

3. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав 

та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної 

власності).  

 2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.  

 

Проект рішення.  

1. Рекомендувати Управлінню оцінки майна та професійної оціночної 

діяльності Фонду державного майна України спільно з навчальним закладом 

(центром) замість існуючого єдиного базового документа (сертифіката), 

видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за відповідними спеціалізаціями 

та напрямом оцінки майна згідно із заявою оцінювача  

Косила Петра Васильовича. 

 

Голосували: "За" - 8, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

 

 

 



 

19. Читайло Валентина Василівна 

(Кваліфікаційне посвідчення № 508 видане 20.11.1998, ФДМУ та УКШ за 

напрямами: 1.0., 2.0, 3.0) 

Звернення: 

 Гр. Читайло В.В. від 03.06.2015 щодо розмежування кваліфікаційного 

посвідчення № 508 від 20.11.1998 на напрям та спеціалізації оцінки майна, а саме: 

1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 

експертна грошова оцінка земельних ділянок. 

 1.2. Оцінка машин і обладнання.  

 1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.  

2. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 1.4. Оцінка літальних апаратів. 

 1.5. Оцінка судноплавних засобів.  

3. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізаціями: 

 2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав 

та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної 

власності).  

 2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.  

 

Проект рішення.  

1. Рекомендувати Управлінню оцінки майна та професійної оціночної 

діяльності Фонду державного майна України спільно з навчальним закладом 

(центром) замість існуючого єдиного базового документа (сертифіката), 

видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за відповідними спеціалізаціями 

та напрямом оцінки майна згідно із заявою оцінювача Читайло Валентини 

Василівни. 

 

Голосували: "За" - 8, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

20. Нетеса Аліса Анатоліївна 

(Сертифікат № 00127/Х виданий 21.07.2001, ФДМУ та ХОПНТЕІ за напрямами: 

1.0., 2.0, 3.0) 

Звернення: 

 Гр. Нетеси А.А. від 28.05.2015 щодо розмежування сертифіката № 00127/Х 

від 21.07.2001 на спеціалізації оцінки майна, а саме: 

1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією: 

 1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 

експертна грошова оцінка земельних ділянок. 

2. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією: 

 1.2. Оцінка машин і обладнання.  

3. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією: 

 1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.  

4. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією: 

 1.4. Оцінка літальних апаратів. 

5. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією: 

 1.5. Оцінка судноплавних засобів.  



 

6. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією: 

 2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав 

та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної 

власності).  

7. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією: 

 2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.  

 

Проект рішення.  

1. Рекомендувати Управлінню оцінки майна та професійної оціночної 

діяльності Фонду державного майна України спільно з навчальним закладом 

(центром) замість існуючого єдиного базового документа (сертифіката), 

видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за відповідними спеціалізаціями 

оцінки майна згідно із заявою оцінювача Нетеси Аліси Анатоліївни. 

 

Голосували: "За" - 8, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

21. Касьяновський Віктор Миколайович 

(Кв.св. № 1057 видане 05.09.2001, ФДМУ та УКШ за напрямами: 1.0., 2.0, 3.0) 

Звернення: 

 Гр. Касьяновського В. М. від 16.06.2015 щодо розмежування 

кваліфікаційного свідоцтва № 1057 від 05.09.2001 на напрями оцінки майна, а 

саме: 

1. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією: 

 1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 

експертна грошова оцінка земельних ділянок. 

 1.2. Оцінка машин і обладнання.  

 1.3. Оцінка колісних транспортних засобів.  

 1.4. Оцінка літальних апаратів. 

 1.5. Оцінка судноплавних засобів.  

2. Кваліфікаційне свідоцтво оцінювача за спеціалізацією: 

 2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав 

та нематеріальних активів (крім оцінки прав на об'єкти інтелектуальної 

власності).  

 2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності.  

 

Проект рішення.  

1. Рекомендувати Управлінню оцінки майна та професійної оціночної 

діяльності Фонду державного майна України спільно з навчальним закладом 

(центром) замість існуючого єдиного базового документа (сертифіката), 

видати кваліфікаційні свідоцтва оцінювача за відповідними напрямами 

оцінки майна згідно із заявою оцінювача Касьяновського Віктора 

Миколайовича. 

 

Голосували: "За" - 8, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 



 

 

2. Про розгляд звернень оцінювачів з питань зарахування підвищення 

кваліфікації оцінювачів відповідно до пункту 3.12 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 пунктів 3.8 та 3.12 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. Суліменка Юрія Дмитровича; 

2. Шуляка Станіслава Валентиновича. 

 

До заяви оцінювача Суліменка Ю.Д. долучені копії договорів між 

навчальним закладом та суб'єктом оціночної діяльності ПП "МКК", на базі якого 

здійснювалось стажування, в яких Суліменко Ю.Д. призначений керівником 

стажування оцінювачів Решетняка Андрія Анатолійовича (за спеціалізаціями 1.1. 

1.2, 1.3, 1.7.) та Бордукової Інни Анатоліївни (за спеціалізаціями 1.1. 1.2, 1.3, 1.7.). 

Зазначені оцінювачі склали кваліфікаційний іспит за спеціалізаціями 1.1, 1.2, 1.3 

на базі навчального закладу КП "ІКЦ"УТО" (Протокол Екзаменаційної комісії від 

20.12.2014 № 24). Документи надані оцінювачем Суліменком Ю.Д. до заяви про 

зарахування підвищення кваліфікації відповідають пункту 3.12 розділу 3 

Загальних вимог. 

 

До заяви оцінювача Шуляка С.В. надані документи, що відповідають 

пункту 3.8 розділу 3 Загальних вимог. Фактичний обсяг лекційних, семінарських, 

практичних та інших занять, а також тестування, що проведене оцінювачем як 

підвищення кваліфікації, достатній для зарахування підвищення кваліфікації, 

відповідно до заяви оцінювача. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити зарахування підвищення кваліфікації оцінювачу Суліменку 

Юрію Дмитровичу за спеціалізаціями 1.1, 1.2, 1.3 відповідно до пункту 3.12 

розділу 3 Загальних вимог. 

2. Погодити зарахування підвищення кваліфікації оцінювачу Шуляку 

Станіславу Валентиновичу за спеціалізаціями 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.7 відповідно 

до пункту 3.8 розділу 3 Загальних вимог. 

3. 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: 

- Суліменку Юрію Дмитровичу за спеціалізаціями 1.1, 1.2, 1.3 в межах 

напряму 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі"; 



 

- Шуляку Станіславу Валентиновичу за спеціалізаціями 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 

1.7 в межах напряму 1 "Оцінка об'єктів у матеріальній формі". 

 

Голосували: "За" - 8, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

 

 

Голова секретаріату 

Екзаменаційної комісії,  

                                                       __________________       Кучмійчук Р.В. 

 

 

Відповідальний секретар 

Екзаменаційної комісії                 __________________     Малишева К.О.  
 


