
               

           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

28.10.2020                                               Київ                                            № 1734 
 

Про скасування наказу Фонду державного  

майна України від 25.10.2016 № 1914  
«Про внесення відповідних змін до Державного  
реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної  

діяльності стосовно оцінювача Терещенка В. М.»  
та внесення відповідних змін до Державного реєстру  

оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 

 

 

На виконання постанови Окружного адміністративного суду міста Києва  

від 21.06.2017 у справі № 826/17665/16, залишеної без змін ухвалою Київського 

апеляційного адміністративного суду від 15.08.2017, відповідно до абзацу сьомого 

пункту 1 розділу ІІІ Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів 

оціночної діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 
10.06.2013 № 796, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.06.2013 за              

№ 937/23469, а також враховуючи рішення Екзаменаційної комісії від 24 вересня 2020 

року (протокол № 123) щодо скасування рішення Екзаменаційної комісії Фонду 

державного майна України, оформленого протоколом від 29.09.2016 № 89 в частині 

щодо позбавлення (анулювання) Терещенка Володимира Михайловича спеціалізації 

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

земельних ділянок, та майнових прав на них» з кваліфікаційного документа оцінювача 

– сертифіката № 1204 від 31.01.1998, виданого Фондом державного майна України 

спільно з Міжнародним центром приватизації, інвестицій та менеджменту,  

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Скасувати наказ Фонду державного майна України від 25.10.2016  

№ 1914 «Про внесення відповідних змін до Державного реєстру оцінювачів та 

суб'єктів оціночної діяльності стосовно оцінювача Терещенка В. М.», яким оцінювача 

Терещенка В. М. було позбавлено (анульовано) спеціалізації 1.1 «Оцінка нерухомих 

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

прав на них» з кваліфікаційного документа оцінювача – сертифіката № 1204                            

від 31.01.1998, виданого Фондом державного майна України спільно з Міжнародним 

центром приватизації, інвестицій та менеджменту, та виключено інформацію з 

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності . 

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 

діяльності:  

вжити заходів щодо відновлення спеціалізації 1.1 «Оцінка нерухомих речей 
(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав 

на них» в кваліфікаційному документі оцінювача – сертифікаті № 1204 від 31.01.1998, 

виданому Фондом державного майна України спільно з Міжнародним центром 

приватизації, інвестицій та менеджменту оцінювачу Терещенку В. М., та включення 

відповідної інформації до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної 

діяльності ; 

 



               

забезпечити інформування громадськості щодо змісту цього наказу шляхом 

опублікування його на веб-сайті Фонду. 
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту 

оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.  

 

 
 
 

 
 

Заступник Голови Фонду                 Андрій ЄГОРОВ 

 


