
             

          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
___________                                        Київ                               №___________

Про персональний склад
Комісії з тестування
навчальних закладів

На виконання статті 23 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», з метою забезпечення 
належного рівня підготовки оцінювачів навчальними закладами, які уклали 
угоду з Фондом державного майна України (далі - Фонд) про співробітництво 
з професійної підготовки оцінювачів, відповідно до Положення про порядок 
укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, 
затвердженого наказом Фонду державного майна України від 29 жовтня 
2001 року № 1977, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
15 листопада 2001 року за № 955/6146 (із змінами), та з метою підвищення 
ефективності роботи Комісії з тестування навчальних закладів

НАКАЗУЮ:

1. Утворити Комісію з тестування навчальних закладів (далі – Комісія) у 
такому складі:

голова Комісії:
Бєлова Ю. В. - заступник Голови Фонду;
заступник голови Комісії:
Булгакова С. А. - директор Департаменту оцінки майна, майнових прав та 

професійної оціночної діяльності Фонду;
члени комісії:
Іванова І. Б. - член громадської організації «Всеукраїнське об’єднання 

«Українське товариство оцінювачів»;
Євдокіменко С. В. - голова громадської організації «Всеукраїнська спілка 

оцінювачів землі»;
Чечіль Ю. О. - член всеукраїнської громадської організації 

«Всеукраїнська спілка експертів оцінювачів»;
Ковтюх Н. П. - член громадської організації «Всеукраїнська асоціація 

фахівців оцінки»;



             

Сохань С. В. - член громадської організації «Всеукраїнська спілка 
оцінювачів»;

Смольнікова С. М. – начальник Управління адміністрування і підтримки 
користувачів автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи 
(АІТС) Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 
діяльності Фонду;

Малишева К. О. - заступник директора Департаменту оцінки майна, 
майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду - секретар комісії.

2. У разі необхідності проведення перевірок щодо спроможності 
навчальних закладів здійснювати професійну підготовку оцінювачів та 
виконання цими закладами умов відповідних угод з Фондом залучати до 
робочих груп таких фахівців: 

від громадської організації «Всеукраїнське об’єднання «Українське 
товариство оцінювачів»: Стадника В. С., Стефанович І. О., Назирову В. П.;

від громадської організації «Всеукраїнська спілка оцінювачів землі»: 
Зайцеву В. Г., Євдокіменка С. А., Селівьорстова А. В.;

від всеукраїнської громадської організації «Союз експертів України»: 
Мухіна О. О., Любченка В. І., Стародубова І. В.;

від всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська спілка 
експертів оцінювачів»: Бондаря В. М., Голову І. Г., Мозолевську О. О.;

від громадської організації «Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки»: 
Юрченко  Г. А., Сагановича А. І., Мельниченко О. Д.;

від громадської організації «Всеукраїнська спілка оцінювачів»:                   
Лищенка В. В., Лищенка К. В., Сердюкову І. В.;

від Фонду: Кузьменко М. П.,  Кратюк Г. В., Чистоту Т. В., Дворнік О. П., 
Стегнюка О. Д.».

3. У своїй діяльності Комісії керуватися Положенням про порядок 
укладання угоди про співробітництво з професійної підготовки оцінювачів, 
затвердженим наказом Фонду державного майна України від 29 жовтня 
2001 року № 1977, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
15 листопада 2001 року за № 955/6146 (із змінами).

4. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду від 14 вересня 
2017 року № 1451 «Про персональний склад Комісії з тестування навчальних 
закладів» (із змінами).

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 
Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків.

Голова Фонду                                                                   Рустем УМЄРОВ


