
 

 

 

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

 

18.05.2020                                     Київ                                                № 822   
 

 

 

 

Про внесення змін у додаток до наказу 

Фонду державного майна України 

від 21 квітня 2020 року № 689 

 

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 і 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 листопада 2001 року за  

№ 955/6146 (із змінами) (далі - Положення) та наказу Фонду державного майна 

України від 14 вересня 2017 № 1451 «Про персональний склад Комісії з 

тестування навчальних закладів», з метою забезпечення контролю рівня 

підготовки фахівців з оцінки навчальними закладами, які уклали з Фондом 

державного майна України (далі - Фонд) угоди про співробітництво 
 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Внести зміни у додаток до наказу Фонду державного майна України від 

21 квітня 2020 року № 689 «Про проведення перевірок навчальних закладів у 

першому півріччі 2019 року», виклавши його в новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 

Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності. 

 

Заступник Голови Фонду                                                              Андрій ЄГОРОВ 
 



 

 

  

                                                                                                                    Додаток до наказу Фонду  

                                                                                                         від  21.04.2020 № 689 

(в редакції наказу Фонду  

від 18.05.2020 № 822) 

 
Графік перевірки навчальних закладів у першому півріччі 2020 року 

№ 

з/п 

Навчальні заклади, які підлягають 

перевірці 

Дата 

перевірки 
Склад робочої групи 

1. 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Міжнародний інститут бізнесу» 

(м. Київ) 

18.05.2020 

– 

19.05.2020 

Булгакова С. А. – директор Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 

діяльності Фонду, голова робочої групи; 

Кратюк Г. В. – заступник начальника відділу роботи з оцінювачами Управління по роботі з 

оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності Департаменту оцінки майна, майнових прав та 

професійної оціночної діяльності Фонду, член робочої групи; 

Поліщук І. Ю. – член громадської організації «Союз експертів України», член робочої групи. 

 

2. 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«Українська комерційна школа» 

(м. Київ) 

 

18.05.2020 

– 

19.05.2020 

 

Ковтюх Н. П. – член громадської організації «Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки», голова 

робочої групи; 

Селівьорстов А. В. – член громадської організації «Всеукраїнська Спілка Оцінювачів Землі», член 

робочої групи; 

Мурзенко А. М. – член громадської організації «Асоціація спеціалістів банківської оцінки України», 

член робочої групи. 

3. 

 Колективне підприємство «Інформаційно-

консультаційний центр Українського 

товариства оцінювачів» 

(м. Київ) 

 

18.05.2020 

– 

19.05.2020 

Чечіль Ю. О. – заступник голови всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська спілка 

експертів оцінювачів», голова робочої групи;  

Чистота Т. В. – начальник відділу роботи з оцінювачами Управління по роботі з оцінювачами та 

суб’єктами оціночної діяльності Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 

діяльності Фонду, член робочої групи; 

Зайцева В. Г. – член громадської організації «Всеукраїнська Спілка Оцінювачів Землі», член робочої 

групи. 

4. 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«Навчально-консалтинговий центр 

«Експерт-Л» 

(м. Київ) 

 

20.05.2020 

– 

21.05.2020 

Ковтюх Н. П. – член громадської організації «Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки», голова 

робочої групи; 

Чистота Т. В. – начальник відділу роботи з оцінювачами Управління по роботі з оцінювачами та 

суб’єктами оціночної діяльності Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 

діяльності Фонду, член робочої групи; 

Мухін О. О. – член громадської організації «Союз експертів України», член робочої групи. 

5. 

 Одеська національна академія зв’язку  

ім. О. С. Попова 

(м. Одеса) 

 

20.05.2020 

– 

21.05.2020 

Булгакова С. А. – директор Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 

діяльності Фонду, голова робочої групи; 

Саганович А. І. – член громадської організації «Всеукраїнська асоціація фахівців оцінки», член 

робочої групи;  

Мєдна В. Д. – член всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська спілка експертів 

оцінювачів», член робочої групи.  

   

 

 

 



 

 

6. 

Державний вищий навчальний заклад 

«Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури» 

(м. Дніпро) 

20.05.2020 

– 

21.05.2020 

Ковальський Ю. М. – Перший віце - голова громадської організації «Асоціація спеціалістів 

банківської оцінки України», голова робочої групи; 

Стегнюк О. Д. – заступник начальника Управління оцінки майна та майнових прав – начальник 

відділу оцінки нерухомості, рухомого майна і майнових прав  Департаменту оцінки майна, майнових 

прав та професійної оціночної діяльності Фонду, член робочої групи;  

Водолаженко І. І. – заступник директора  Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної 

оціночної діяльності – начальник Управління по роботі з оцінювачами та суб’єктами оціночної 

діяльності, член робочої групи. 

 

 

 

Директор Департаменту оцінки майна, 

майнових прав та професійної оціночної діяльності, 

заступник Голови Комісії з тестування навчальних закладів         Світлана БУЛГАКОВА 


