
 

Протокол № 4 

чергового засідання секретаріату Екзаменаційної комісії 

 

 

 

м. Київ                                                                              04 квітня  2014 року                                                                                               

 

 

У засіданні взяли участь:    

від органів державної влади: Тимощик Л. П. (ФДМУ), Булгакова С.А. 

(ФДМУ), Малишева К.О. (ФДМУ), Чечіль Ю.О. (МВС).  

 

від саморегулівних організацій оцінювачів (СРО): 

від Спілки оцінювачів землі (СОЗ): Євдокіменко С.В. (право голосувати з 

питань порядку денного передано Тимощик Л.П.);   

від Союзу  експертів України (СЕУ): Любченко В.І. (право голосувати з 

питань порядку денного передано Тимощик Л.П.) 

 

Загальна кількість присутніх членів секретаріату Екзаменаційної комісії, 

становила - 6 осіб, що підтвердило правочинність засідання. 

   

 Голова секретаріату Екзаменаційної комісії – Тимощик Л.П. запропонувала  

присутнім   затвердити  порядок  денний.     

  

 Голосували: «За» - 6, «проти» - 0. 

 

Питання 1: 

Про звернення наступних оцінювачів з питань зарахування навчання з 

підвищення кваліфікації за альтернативними формами відповідно до 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): 

 

1. Позднякова Ю.В.; 

2. Жука В.М.; 

3. Драпіковського О.І.; 

4. Іванової І.Б.; 

5. Орлова С.А.;  

6. Кузьменка Г.В.;  

7. Баранова  П.Ю.;  

8. Архіпова В.В.; 

9. Вороніна В.О.; 

10. Навали О.Б.; 

11. Бездушної Ю.С. 

 

за відповідними  напрямами та спеціалізаціями в межах цих напрямів:  



 

 

I. "Оцінка об'єктів у матеріальній формі": 

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

земельних ділянок, та майнових прав на них"; 

1.2. "Оцінка машин і обладнання"; 

1.3. "Оцінка колісних транспортних засобів"; 

1.4. "Оцінка літальних апаратів"; 

1.5. "Оцінка судноплавних засобів"; 

1.7 "Оцінка  рухомих  речей,  крім  таких,  що  віднесені  до  машин,  обладнання, 

колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, 

що становлять культурну цінність". 

 

II. "Оцінка   цілісних    майнових   комплексів,  паїв,  цінних   паперів, 

майнових прав  та  нематеріальних  активів,  у  тому  числі    прав  на  

об'єкти інтелектуальної власності": 

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

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

власності)"; 

2.2."Оцінки   прав на об'єкти інтелектуальної власності". 

 

 

 

 

1.1.   Про розгляд заяви Позднякова Ю.В. з питань зарахування 

навчання з підвищення кваліфікації  оцінювачів на базі навчального закладу 

– Інституту підприємництва та перспективних технологій  (далі –  ІППТ) 

 

Слухали доповідача: 

Голову секретаріату Екзаменаційної комісії - Тимощик Л.П., яка  

повідомила присутнім, що до секретаріату Екзаменаційної комісії надійшла заява 

від оцінювача Позднякова Ю.В. з питань зарахування навчання з підвищення 

кваліфікації  оцінювачів відповідно до пункту 3.10 розділу 3 Загальних вимог  на 

базі ІППТ.   

До заяви додаються наступні документи: 

- стаття «Относительность оценки: гипотезы, постулаты, следствия»   у серії 

«Практика оценки имущества» (под общей редакцией Я.И.Маркуса № 3 Киев, 

ООО «Горизонт Медиа», 2012, 111 с., частка автора 70%  у паперовому та 

електронному вигляді (189432 знаків з пробілами); 

- довідка редакції ТОВ «Українська інвестиційна газета» про прийняття до 

друку книги «Относительность оценки: гипотезы, постулаты, следствия». 

 

Виступили: 

Тимощик Л.П.,     Малишева К.О.,   Булгакова С.А.,   Чечіль Ю.О.    

 

Вирішили по  питанню   1.1 порядку денного: 



 

1. Погодити  зарахування  підвищення   кваліфікації  оцінювачу  

Позднякову Ю.В. за альтернативною формою навчання на підставі документів, 

що відповідають  вимогам  пункту 3.10 розділу 3 Загальних вимог.  

2.  Рекомендувати секретаріату Екзаменаційної комісії підготувати листа до 

навчального закладу – ІППТ за підписом голови Екзаменаційної комісії про 

погодження зарахування Позднякову Ю.В. підвищення кваліфікації за напрямами 

та спеціалізаціями, зазначеними у його кваліфікаційному  документі оцінювача – 

сертифікаті № 2121 від 16.12.2000 (1.1-1.5; 2.1, 2.2) та пропозицією надати до 

Фонду  відповідні посвідчення.  

Голосували:  «За» - 6,   «Проти» - 0.  
 

 Рішення прийнято. 

 

 

1.2. Про розгляд заяви Жука В.М. з питань зарахування навчання з 

підвищення кваліфікації  оцінювачів на базі навчального закладу – 

Української комерційної школи  (далі –  УКШ) 

 

Слухали доповідача: 

Голову секретаріату Екзаменаційної комісії - Тимощик Л.П., яка  

повідомила присутнім, що до секретаріату Екзаменаційної комісії надійшла заява 

від оцінювача Жука В.М. з питань зарахування навчання з підвищення 

кваліфікації  оцінювачів відповідно до пункту 3.10 розділу 3 Загальних вимог  на 

базі УКШ. 

До секретаріату Екзаменаційної комісії Жуком В.М. надані наступні 

документи: 

1. Облік і оподаткування земельно - майнових відносин в сільськогоспо-

дарській діяльності: Навчальний посібник /за ред. В.М.Жука - К.: ННЦ 

«Інститут аграрної економіки», 2012. – 188 с. (4825 знаків); 

2. Облікове забезпечення  інвестиційної привабливості та безпеки 

підприємства в аграрної галузі: практичне керівництво; /за ред.В.М.Жука 

- К.: ТОВ «Всеукраїнський інститут права та оцінки», 2013. – 88 с. (2450 

знаків); 

3. Бухгалтерський облік інноваційної діяльності та об’єктів інтелектуальної 

власності в науково-дослідних установах: Практичний посібник /за ред. 

В.М.Жука, Ю.С. Бездушної - К.: ТОВ «Всеукраїнський інститут права та 

оцінки», 2013. – 194 с. (11083 знаків); 

4. Облік  об’єктів інтелектуальної власності та прав користування у складі 

нематеріальних активів: Практичний посібник /за ред. В.М.Жука, Ю.С. 

Бездушної - К.: ТОВ «Всеукраїнський інститут права та оцінки», 2013. – 

190 с. (24265 знаків); 

5. Обліково-оціночні аспекти  включення землі до економічного обороту: 

Колективна монографія. – К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2013, 

234 с. (8927 знаків).  



 

6. Інформаційна довідка видавництва ТОВ «Всеукраїнський інститут права 

і оцінки» від 12.03.2014 №20/14 про опубліковані посібники та практичні 

керівництва під  редакцією Жука В.М. у 2013 році; 

7. Довідка видавництва Національний науковий центр «Інститут аграрної 

економіки»  від 13.03.2014 № 09/98 про опубліковані посібники та 

практичні керівництва під  редакцією Жука В.М. у 2012-2013 роках. 

 

Виступили: 

Тимощик Л.П.,    Малишева К.О.,   Булгакова С.А.,   Чечіль Ю.О.    

 

 

Вирішили по  питанню   1.2  порядку денного: 

1. Погодити  зарахування  підвищення   кваліфікації  оцінювачу  Жуку В.М. 

за альтернативною формою навчання на підставі документів, що відповідають  

вимогам  пункту 3.10 розділу 3 Загальних вимог.  

2.  Рекомендувати секретаріату Екзаменаційної комісії підготувати листа до 

навчального закладу – УКШ за підписом голови Екзаменаційної комісії про 

погодження зарахування Жуку В.М. підвищення кваліфікації за напрямом II. 

"Оцінка   цілісних    майнових   комплексів,  паїв,  цінних   паперів, майнових 

прав  та  нематеріальних  активів,  у  тому  числі  прав  на  об'єкти інтелектуальної 

власності" та спеціалізаціями у межах цього напряму - 2.1, 2.2 з пропозицією 

надати до Фонду  відповідне посвідчення.  

 

Голосували:  «За» - 6,   «Проти» - 0.  
 

  

Рішення прийнято. 

 

 

 

1.3. Про розгляд заяви Драпіковського О.І. з питань зарахування 

навчання з підвищення кваліфікації  оцінювачів на базі навчального закладу 

– Колективного підприємства «Інформаційно-консультаційний центр 

Українського товариста оцінювачів»  (далі –  КП «ІКЦ УТО») 

 

Слухали доповідача: 

Голову секретаріату Екзаменаційної комісії - Тимощик Л.П., яка  

повідомила присутнім, що до секретаріату Екзаменаційної комісії надійшла заява 

від оцінювача Драпіковського О.І.  з питань зарахування навчання з підвищення 

кваліфікації  оцінювачів відповідно до пунктів 3.9 - 3.10 розділу 3 Загальних 

вимог  на базі КП «ІКЦ УТО». 

До секретаріату Екзаменаційної комісії Драпіковським О.І. надані наступні 

документи: 

1. Перелік монографій та статтей в наукових та професійних виданнях 

(спільно з Івановою І.Б.); 



 

2. Перелік семінарів, симпозіумів та науково-практичних конференцій. 

3. Статті на електронних та паперових носіях:   

- О.Драпіковський, І.Іванова «Визначення ринкової вартості 

фізичних складових нерухомого майна»: Державний інформаційний 

бюлетень про приватизацію. – 2013. - № 6. – С. 25-28. (24624 знаків); 

- А.Драпиковский, И.Иванова «Бинарные оппозиции в 

моделировании денежных потоков при оценке объектов недвижимого 

имущества»: Земля Беларуси. Научно-производственный журнал. – 2012. - 

№ 1. – с. 36-39. (11238 знаків); 

- А.Драпиковский, И.Иванова «Комплементарность и 

ситуционность наиболее эффективного использования недвижимости» 

Центр организации и экономики городского землепользования, Киев, в кн.: 

Земля Беларуси. Научно-производственный журнал. – 2012. - № 2. – с. 24-26 

(11393 знаків); 

-  А.Драпиковский, И.Иванова «Права в недвижимом имуществе и 

их экономическое содержание». В кн.: Вісник оцінки. Професійний 

науково-практичний журнал. – 2012. – № 2. – С. 18-20 (8456 знаків); 

-  О. Драпіковський, І.Іванова «Оцінка нерухомого майна державної 

та комунальної власності». В кн.: Містобудування та територіальне 

планування. Науково-технічний збірник. Київ. КНУБА, 2012, Вип. 46, с. 

197-213 (26509 знаків); 

- О.Драпіковський, І.Іванова «Предметна область оцінки нерухомого 

майна в контексті міжнародних стандартів». В кн.: Містобудування та 

територіальне планування. Науково-технічний збірник. Київ. КНУБА, 2012, 

Вип. 46, с. 214-219 (10869 знаків); 

-  О. Драпіковський, І.Іванова «Міжнародні стандарти оцінки». 2011. 

В кн.: Аудитор України. – 2013. - № 2 (207) – с. 52 (12033 знаків); 

- О. Драпіковський, І.Іванова «Определение рыночной стоимости 

земли и связанных с ней прав при оценке недвижимого имущества». 

Аудитор України. – 2013. – № 6 (211) – с. 63.(15572 знаків); 

- О. Драпіковський, І.Іванова «Аналіз підходів до параметризації 

місця розташування в оцінці нерухомості»: Часопис картографії. Збірник 

наукових праць. – К.: КНУ ім.. Тараса Шевченка, 2013. – Вип. 8 – с. 40-64. 

(47065 знаків). 

 

4 Довідка Управління офіційних друкованих видань та міжнародної 

інтеграції ФДМУ від 01.04.2014 № 29-28 про опублікованя статтей 

Драпіковського О.І.  у «Державному інформацій-ному бюлетені про 

приватизацію» у 2012-2013 роках. 

 

Виступили: 

Тимощик Л.П.,   Малишева К.О.,    Булгакова С.А.,    Чечіль Ю.О.    

 

Вирішили по  питанню 1.3 порядку денного: 

1.   Погодити     зарахування    підвищення    кваліфікації      оцінювачу  

Драпіковському О.І. за альтернативною формою навчання на підставі документів, 

що відповідають  вимогам  пункту 3.10 розділу 3  Загальних  вимог.   



 

 

2.  Рекомендувати секретаріату Екзаменаційної комісії підготувати листа до 

навчального закладу – КП «ІКЦ УТО» за підписом голови Екзаменаційної комісії 

про погодження зарахування Драпіковському О.І. підвищення кваліфікації за 

напрямом I. "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та спеціалізацією у межах 

цього напряму - 1.1 з пропозицією надати до Фонду  відповідне посвідчення.  

3. Відмовити у зарахуванні підвищення кваліфікації Драпіковському О.І. за 

альтернативною формою навчання за спеціалізаціями - 1.2-1.5, 2.1, 2.2, у зв’язку з 

недостатністю документів, передбачених  пунктами 3.9 - 3.10 розділу 3 Загальних 

вимог.  

4. Рекомендувати Управлінню з питань оціночної діяльності винести на 

розгляд секретаріату Екзаменаційної комісії зазначене питання у разі надання  

Драпіковським О.І.:  

- оригіналів листів від організаційного комітету із зазначенням місця 

проведення, дати, теми, що була висвітлена учасником, та оригіналів або 

завірених організаційним комітетом копій друкованих тез доповіді (що 

відповідають за змістом спеціалізаціям - 1.2-1.5, 2.1, 2.2) тези також надаються на 

електронному носії. Обсяг опублікованих тез загалом має становити не менше 17 

тисяч друкованих знаків, включаючи пробіли. 

-  відповідної заяви редакції (інформаційної довідки про прийняття до друку 

тощо) про підтвердження факту підготовки матеріалів, монографій, статей, книг, 

(що відповідають за змістом спеціалізаціям - 1.2-1.5, 2.1, 2.2) для опублікування у 

фахових та професійних  виданнях України та публікацій на електронному носії, 

загальний обсяг яких має становити не менше 35 тисяч друкованих знаків, 

включаючи пробіли, незалежно від кількості публікацій.  

Голосували:  «За» - 6,   «Проти» - 0.  

 

 Рішення прийнято. 

 

 

1.4. Про розгляд заяви Іванової І.Б. з питань  зарахування навчання з 

підвищення кваліфікації  оцінювачів на базі навчального закладу –  КП 

«ІКЦ УТО» 

 

Слухали доповідача: 

Голову секретаріату Екзаменаційної комісії - Тимощик Л.П., яка  

повідомила присутнім, що до секретаріату Екзаменаційної комісії надійшла заява 

від оцінювача Іванової І.Б. з питань зарахування навчання з підвищення 

кваліфікації  оцінювачів відповідно до пунктів 3.9 - 3.10 розділу 3 Загальних 

вимог  на базі КП «ІКЦ УТО». 

До секретаріату Екзаменаційної комісії Івановою І.Б.  надані наступні 

документи: 



 

1. Перелік монографій та статтей в наукових та професійних виданнях 

(спільно з Драпіковським О.І.); 

2. Перелік семінарів, симпозіумів та науково-практичних конференцій. 

3. Статті на електронних та паперових носіях:   

- О.Драпіковський, І.Іванова «Визначення ринкової вартості 

фізичних складових нерухомого майна»: Державний інформаційний 

бюлетень про приватизацію. – 2013. - № 6. – С. 25-28. (24624 знаків); 

- А.Драпиковский, И.Иванова «Бинарные оппозиции в 

моделировании денежных потоков при оценке объектов недвижимого 

имущества»: Земля Беларуси. Научно-производственный журнал. – 2012. - 

№ 1. – с. 36-39. (11238 знаків); 

- А.Драпиковский, И.Иванова «Комплементарность и 

ситуционность наиболее эффективного использования недвижимости» 

Центр организации и экономики городского землепользования, Киев, в кн.: 

Земля Беларуси. Научно-производственный журнал. – 2012. - № 2. – с. 24-26 

(11393 знаків); 

-  А.Драпиковский, И.Иванова «Права в недвижимом имуществе и 

их экономическое содержание». В кн.: Вісник оцінки. Професійний 

науково-практичний журнал. – 2012. – № 2. – С. 18-20 (8456 знаків); 

-  О. Драпіковський, І.Іванова «Оцінка нерухомого майна державної 

та комунальної власності». В кн.: Містобудування та територіальне 

планування. Науково-технічний збірник. Київ. КНУБА, 2012, Вип. 46, с. 

197-213 (26509 знаків); 

- О.Драпіковський, І.Іванова «Предметна область оцінки нерухомого 

майна в контексті міжнародних стандартів». В кн.: Містобудування та 

територіальне планування. Науково-технічний збірник. Київ. КНУБА, 2012, 

Вип. 46, с. 214-219 (10869 знаків); 

-  О. Драпіковський, І.Іванова «Міжнародні стандарти оцінки». 2011. 

В кн.: Аудитор України. – 2013. - № 2 (207) – с. 52 (12033 знаків); 

- О. Драпіковський, І.Іванова «Определение рыночной стоимости 

земли и связанных с ней прав при оценке недвижимого имущества». 

Аудитор України. – 2013. – № 6 (211) – с. 63.(15572 знаків); 

- О. Драпіковський, І.Іванова «Аналіз підходів до параметризації 

місця розташування в оцінці нерухомості»: Часопис картографії. Збірник 

наукових праць. – К.: КНУ ім.. Тараса Шевченка, 2013. – Вип. 8 – с. 40-64. 

(47065 знаків). 

 

4 Довідка Управління офіційних друкованих видань та міжнародної 

інтеграції ФДМУ від 01.04.2014 № 29-29 про опублікованя статтей Івановою І.Б.  

у «Державному інформацій-ному бюлетені про приватизацію» у 2012-2013 роках. 

 

Виступили: 

Тимощик Л.П.,   Малишева К.О.,    Булгакова С.А.,    Чечіль Ю.О.    

 

 

 

 



 

Вирішили по  питанню 1.4 порядку денного: 

 

1.   Погодити     зарахування    підвищення    кваліфікації      оцінювачу  

Івановій І.Б.  за альтернативною формою навчання на підставі документів, що 

відповідають  вимогам  пункту 3.10 розділу 3  Загальних  вимог.   

 

2.  Рекомендувати секретаріату Екзаменаційної комісії підготувати листа до 

навчального закладу – КП «ІКЦ УТО» за підписом голови Екзаменаційної комісії 

про погодження зарахування Івановій І.Б.   підвищення кваліфікації за напрямом 

I. "Оцінка об'єктів у матеріальній формі" та спеціалізацією у межах цього 

напряму - 1.1 з пропозицією надати до Фонду  відповідне посвідчення.  

3. Відмовити у зарахуванні підвищення кваліфікації Івановій І.Б.  за 

альтернативною формою навчання за спеціалізаціями - 1.2-1.5, 2.1, 2.2, у зв’язку з 

недостатністю документів, передбачених  пунктами 3.9 - 3.10 розділу 3 Загальних 

вимог.  

4. Рекомендувати Управлінню з питань оціночної діяльності винести на 

розгляд секретаріату Екзаменаційної комісії зазначене питання у разі надання  

Івановою І.Б.:  

- оригіналів листів від організаційного комітету із зазначенням місця 

проведення, дати, теми, що була висвітлена учасником, та оригіналів або 

завірених організаційним комітетом копій друкованих тез доповіді (що 

відповідають за змістом спеціалізаціям - 1.2-1.5, 2.1, 2.2) тези також надаються на 

електронному носії. Обсяг опублікованих тез загалом має становити не менше 17 

тисяч друкованих знаків, включаючи пробіли. 

-  відповідної заяви редакції (інформаційної довідки про прийняття до друку 

тощо) про підтвердження факту підготовки матеріалів, монографій, статей, книг, 

(що відповідають за змістом спеціалізаціям - 1.2-1.5, 2.1, 2.2) для опублікування у 

фахових та професійних  виданнях України та публікацій на електронному носії, 

загальний обсяг яких має становити не менше 35 тисяч друкованих знаків, 

включаючи пробіли, незалежно від кількості публікацій.  

Голосували:  «За» - 6,   «Проти» - 0.  

 

 Рішення прийнято. 

 

 

1.5. Про розгляд заяви  Орлова С.А. з питань зарахування навчання з 

підвищення кваліфікації  оцінювачів на базі навчального закладу – 

Інституту експертизи та управління власністю  (далі – ІЕУВ) 

 

Слухали доповідача: 

Голову секретаріату Екзаменаційної комісії - Тимощик Л.П., яка  

повідомила присутнім, що до секретаріату Екзаменаційної комісії надійшла заява 



 

від оцінювача Орлова С.А. з питань зарахування навчання з підвищення 

кваліфікації  оцінювачів відповідно до пункту 3.8 розділу 3 Загальних вимог  на 

базі навчального закладу - ІЕУВ. 

До секретаріату Екзаменаційної комісії Орловим С.А. надані наступні 

документи: 

1. Копія переліку осіб, що рекомендовані Радою УТО від 09.04.2010 як 

викладачі; 

2. Копії сторінок двох журналів обліку навчального процесу, засвідчена 

печаткою навчального закладу – ІЕУВ (додаток 2 до  Загальних вимог); 

3. Довідка про фактичний обсяг занять по професійній підготовці оцінювачів 

засвідчена печаткою навчального закладу - ІЕУВ (43 год), (додаток 3 до  

Загальних вимог). 

 

Виступили: 

Тимощик Л.П.,     Малишева К.О.,    Булгакова С.А.,    Чечіль Ю.О.    

 

Вирішили по  питанню  1.5  порядку денного: 

1. Погодити зарахування Орлову С.А. підвищення кваліфікації за 

альтернативною формою навчання відповідно до  пункту 3.8 розділу 3 Загальних 

вимог.  

2. Рекомендувати секретаріату Екзаменаційної комісії підготувати листа до  

ІЕУВ за підписом голови Екзаменаційної комісії про  погодження зарахування 

Орлову С.А. підвищення кваліфікації  (за спеціалізаціями 1.2 - 1.5, 1.7) та 

пропозицією підготувати відповідне посвідчення.  

Голосували:  «За» - 6,   «Проти» - 0.  

 Рішення прийнято. 

 

 

1.6. Про розгляд заяви Кузьменка Г.В. з питань зарахування навчання з 

підвищення кваліфікації  оцінювачів на базі навчального закладу – 

Інституту експертизи та управління власністю  (далі – ІЕУВ) 

 

Слухали доповідача: 

Голову секретаріату Екзаменаційної комісії - Тимощик Л.П., яка  

повідомила присутнім, що до секретаріату Екзаменаційної комісії надійшла заява 

від оцінювача Кузьменка Г.В. з питань зарахування навчання з підвищення 

кваліфікації  оцінювачів відповідно до пункту 3.8   розділу 3 Загальних вимог  на 

базі навчального закладу - ІЕУВ. 

Відповідно до пункту  3.8 розділу 3 Загальних вимог Кузьменком Г.В. 

надані наступні документи: 

- Копія переліку осіб, що рекомендовані Радою УТО від 09.04.2010 як 

викладачі; 



 

- Копія  журналу обліку навчального процесу, засвідчена печаткою 

навчального закладу закладу - ІЕУВ (додаток 2 до  Загальних вимог) 

- Довідка про фактичний обсяг занять по професійній підготовці оцінювачів 

засвідчена печаткою навчального закладу - ІЕУВ (додаток 3 до  Загальних вимог) 

(32 год.). 

 

Виступили: 

Тимощик Л.П.,    Малишева К.О.,    Булгакова С.А.,    Чечіль Ю.О.    

 

Вирішили по  питанню  1.6  порядку денного: 

1. Погодити зарахування Кузьменку Г.В. підвищення кваліфікації за 

альтернативною формою навчання відповідно до  пункту 3.8  розділу 3 Загальних 

вимог.  

2. Рекомендувати секретаріату Екзаменаційної комісії підготувати листа до  

ІЕУВ за підписом голови Екзаменаційної комісії про  погодження зарахування 

Кузьменку Г.В.   підвищення кваліфікації  (за спеціалізаціями 1.2, 1.3, 1.4, 1.7) та 

пропозицією підготувати  відповідні посвідчення.  

Голосували:  «За» - 6,   «Проти» - 0.  
 

 Рішення прийнято. 

 

 

 

1.7. Про розгляд заяви  Баранова  П.Ю. з питань зарахування навчання 

з  підвищення  кваліфікації   оцінювачів  на  базі  навчального   закладу –

Харківського центру науково-технічної та економічної інформації  

(далі –ХЦНТЕІ) 

 

Слухали доповідача: 

Голову секретаріату Екзаменаційної комісії - Тимощик Л.П., яка  

повідомила присутнім, що до секретаріату Екзаменаційної комісії надійшла заява 

від оцінювача Баранова П.Ю. з питань зарахування навчання з підвищення 

кваліфікації  оцінювачів відповідно до пункту 3.10 розділу 3 Загальних вимог  на 

базі навчального закладу – ХЦНТЕІ. 

До секретаріату Екзаменаційної комісії Барановим П.Ю. надані наступні 

документи: 

1. Особливості проведення судових експертиз з оцінювання об’єктів  

нерухомості. Збірник наукових праць ХНДІСЕ, «Теорія та практика 

судової експертизи і криміналістики» вип. № 13, 2013 – (15621 знаків); 

2. Кваліметричний підхід до  аналізу найбільш ефективного використання 

при оцінці об’єктів нерухомості, Державний інформаційний бюлетень 

про приватизацію № 1, 2013 – (17519 знаків);  



 

3. Особливості  рецензування  звітів про оцінку нерухомості  при 

проведенні судових експертиз, Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції ХНДІСЕ, Харків, 2013 – (12826 знаків); 

4. Аналіз найбільш  ефективного використання прав на об’єкти  

інтелектуальної власності,   Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Проблеми підготовки фахівців з 

інтелектуальної власності в Україні» 2013 рік – (12321); 

5. Комплексна оцінка якості оціночних послуг Державний інформаційний 

бюлетень про приватизацію № 8, 2013 рік  - (16697 знаків); 

6. О проблемах рецензування звітів про оцінку нерухомості при проведенні 

судових експертиз, Матеріали міжнародної науково-практичної 

конференції  «Методологічні, правові та организаційні проблеми нових 

родов (видів) судових експертиз», Москва, 2013 рік - (10779 знаків); 

7. Організаційно - економічні засади створення і реалізації прав на об’єкти 

інтелектуальної власності  Навчально-методичний посібник, Харків: 

УІПА, 2013 рік – (158784 знаків). 

8. Довідка Управління офіційних друкованих видань та міжнародної 

інтеграції ФДМУ від 06.03.2014 № 29-82с про опублікованя статтей 

Баранова П.Ю. у «Державному інформаційному бюлетені про 

приватизацію» у 2013 році; 

9. Довідка про прийняття до друку у 2013 році у Українській інженерно-

педагогічній академії навчально-методичного посібника  під редакцією 

Баранова П.Ю.; 

10. Довідка про прийняття до друку у 2013 році у Харківському науково-

дослідному інституті судових експертиз ім. М.С.Бокаріуса статті 

Баранова П.Ю. 

Виступили: 

Тимощик Л.П.,    Малишева К.О.,     Булгакова С.А.,   Чечіль Ю.О.    

 

Вирішили по  питанню  1.7  порядку денного: 

1. Погодити   зарахування   підвищення     кваліфікації   оцінювачу  

Баранову П.Ю. за альтернативною формою навчання на підставі документів, що 

відповідають  вимогам  пункту 3.10 розділу 3 Загальних вимог.  

2.  Рекомендувати секретаріату Екзаменаційної комісії підготувати листа до 

навчального закладу – ХЦНТЕІ за підписом голови Екзаменаційної комісії про 

погодження зарахування Баранову П.Ю.  підвищення кваліфікації за напрямами 

та спеціалізаціями, зазначеними у його кваліфікаційному  документі оцінювача – 

сертифікаті № 142 від 01.07.1995 (1.1-1.5; 2.1, 2.2) та пропозицією надати до 

Фонду  відповідні посвідчення.  

Голосували:  «За» - 6,   «Проти» - 0.  
 

 Рішення прийнято. 
 

 



 

 

1.8. Про розгляд заяви  Архіпова В.В. з питань зарахування навчання з  

підвищення  кваліфікації   оцінювачів  на  базі  навчального   закладу – 

Української комерційної школи  (далі –  УКШ) 

 

 

Слухали доповідача: 

Голову секретаріату Екзаменаційної комісії - Тимощик Л.П., яка  

повідомила присутнім, що до секретаріату Екзаменаційної комісії надійшла заява 

21.03.2013 від оцінювача Архіпова В.В. з питань зарахування навчання з 

підвищення кваліфікації  оцінювачів відповідно до пункту 3.10 розділу 3 

Загальних вимог  на базі навчального закладу – УКШ. 

До секретаріату Екзаменаційної комісії Архіповим В.В. надані у 

електронному вигляді наступні документи: 

- копія реєстраційної картки НДР І ДКР (РК)  №0112U007553, виконавець 

Архіпов В.В., Методичні рекомендації щодо визначення цін при 

здійсненні закупівель товарів та послуг за державні конти, - К.: 

«Зовнішторгвидав України», 2012 р., 35 с. – на 2 арк.; 

- копія свідоцтва про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів  

Архіпова В.В. від 28.07.2006 № 4804; 

- копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача Архіпова В.В. – МФ №4413 

від 08.07.2006 (1.6).    

 

Виступили: 

Тимощик Л.П.,    Малишева К.О.,     Булгакова С.А.,   Чечіль Ю.О.    

 

Вирішили по  питанню 1.8 порядку денного: 

1. Відмовити у зарахуванні підвищення кваліфікації Архіпову В.В. за 

альтернативною формою навчання у зв’язку з недостатністю документів, 

передбачених  пунктами  3.10 розділу 3 Загальних вимог.  

2. Рекомендувати Управлінню з питань оціночної діяльності винести на 

розгляд секретаріату Екзаменаційної комісії зазначене питання повторно у разі 

надання  Архіповим В.В.:  

-  відповідної заяви редакції (інформаційної довідки про прийняття до друку 

тощо) про підтвердження факту підготовки матеріалів, монографій, статей, книг 

для опублікування у фахових та професійних  виданнях України та публікацій на 

електронному носії, загальний обсяг яких має становити не менше 35 тисяч 

друкованих знаків, включаючи пробіли, незалежно від кількості публікацій.  

- або документів, передбачених  пунктом 3.8 розділу 3 Загальних вимог. 

Голосували:  «За» - 6,   «Проти» - 0.  

 

 Рішення прийнято. 



 

1.9.  Про розгляд заяви  Вороніна В.О. з питань зарахування навчання з  

підвищення  кваліфікації   оцінювачів  на  базі  навчального   закладу – 

Міжнародного інституту бізнесу (МІБ) 

 

Слухали доповідача: 

Голову секретаріату Екзаменаційної комісії - Тимощик Л.П., яка  

повідомила присутнім, що до секретаріату Екзаменаційної комісії надійшла заява 

07.03.2014  від оцінювача Вороніна В.О. з питань зарахування навчання з 

підвищення кваліфікації  оцінювачів відповідно до пункту 3.10 розділу 3 

Загальних вимог  на базі навчального закладу – МІБ. 

До секретаріату Екзаменаційної комісії Барановим П.Ю. надані у 

електронному вигляді наступні документи: 

1. Інформаційна довідка Українського товариства оцінювачів  від     

28.03.2014 № 113; 

2. Програма Науково-практичної конференції «Ринок нерухомості як 

сегмент економіки держави» від 6-7 грудня 2013 року; 

3. Оригінал збірника доповідей Міжнародної конференції: Нерухомі 

об’єкти культурної спадщини, Львів, Українське товариство оцінювачів 

спільно з Національним університетом «Львівська політехніка»,  22-23 

листопада 2012 року; 

4. Автоматизированная оценка недвижимости на основе компьютерного 

моделирования рыночного ценообразования /В.А.Воронин, А.В.Костик, 

Е.В. Лянце/Актуальные вопроси оценки: материалы XVIII 

Международной научно-практической конференции: Ялта. Украинское 

общество оценщиков, 2013.- С. 60-68; 

5. Воронін В.О. Прогнозне моделювання на ринку нерухомості України / 

В.О. Воронін // Тези доповідей науково-практичної конференції «Ринок 

нерухомості як сегмент економіки держави» (Київ, 6-7 грудня 2013 

року).- С. 23-25; 

6. Воронін В.О. Проблеми інформаційного забезпечення оціночних 

процедур// Нерухомі об’єкти культурної спадщини: материалы 

Міжнародної  конференції: Львів: АртЕкономі, 2012. – С. 67-69;  

7. Воронін В.О. Прогнозування тенденцій розвитку ринку нерухомості// 

Маркетинг та логістика в системі менеджменту: тези доповідей  ІX 

Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 8-10 листопада 

2012 року) – Видавництво Львівської політехніки, 2012, С. 62-62 (7763 

знаків); 

8. Воронін В.О. Роль і місце аналітики ринку в оціночних процедурах 

/В.О.Воронін, А.В. Костик// Д.- Вісник Придніпровської Державної 

Академії Будівництва та архітектури.-2012.-№ 12.- С.27-33 (25114 

знаків); 

9. Патент від 25.02.2014 № 88098 на корисну модель «Автоматизована 

система визначення оціночної вартості». 

 

 

 

 



 

Вирішили по  питанню   1.9  порядку денного: 

1. Погодити  зарахування    підвищення     кваліфікації  оцінювачу  

Вороніну В.О. за альтернативною формою навчання на підставі документів, що 

відповідають  вимогам  пункту 3.10 розділу 3 Загальних вимог.  

2.  Рекомендувати секретаріату Екзаменаційної комісії підготувати листа до 

навчального закладу – МІБ за підписом голови Екзаменаційної комісії про 

погодження зарахування Вороніну В.О. підвищення кваліфікації за напрямом та 

спеціалізаціями, зазначеними у його кваліфікаційному  свідоцтві оцінювача – МФ 

№ 4196 від 01.04.2006  (1.1-1.3) з пропозицією надати до Фонду  відповідне 

посвідчення.  

Голосували:  «За» - 6,   «Проти» - 0.  
 

 Рішення прийнято. 

 

 

1.10.  Про розгляд заяви  Навали  О.Б. з питань зарахування навчання з  

підвищення  кваліфікації   оцінювачів  на  базі  навчального   закладу – 

Інституту експертизи та управління власністю  (далі – ІЕУВ) 

 

 

Слухали доповідача: 

Голову секретаріату Екзаменаційної комісії - Тимощик Л.П., яка  

повідомила присутнім, що 21.03.2014 до секретаріату Екзаменаційної комісії 

надійшла заява  від оцінювача Навали  О.Б. з питань зарахування навчання з 

підвищення кваліфікації  оцінювачів (практичного блоку) відповідно до пункту 

3.7.15 розділу 3 Загальних вимог  на базі навчального закладу – ІЕУВ. 

До секретаріату Екзаменаційної комісії Навалою О.Б. надані  наступні 

документи: 

- копія  свідоцтва  про реєстрацію у Державному реєстрі оцінювачів  

Навали  О.Б. від 12.08.2013 № 10217; 

- копія Договіру  від 18.06.2011 про організацію стажування Горовенка В.В.  

(1.1) на базі СПД «Навала О.Б.»;  

- витяг зі сторінок Звіту  про ринкову вартість об’єкту оцінки – житлової 

двокімнатної квартири №157, розташованої за адресою: м. Одеса, пр. 

Добровольського, 150, що визначена станом на 21.05.2012 на замовлення 

Несчасної Галини Євгеніївни (стажист – Горовенко В.В.); 

- копія    сертифікату     суб’єкта   оціночної   діяльності   від     18.09.2012 

№ 13827/12, виданого  Горовенку В.В (1.1, 1.3). 

 

 

Виступили: 

Тимощик Л.П.,    Малишева К.О.,     Булгакова С.А.,   Чечіль Ю.О.    

 

 



 

Вирішили по  питанню 1.10 порядку денного: 

1. Відмовити у зарахуванні підвищення кваліфікації Навалі О.Б. за 

альтернативною формою навчання у зв’язку з недостатністю документів, 

передбачених  пунктами  3.7.15 - 3.7.16 розділу 3 Загальних вимог.  

2. Рекомендувати Управлінню з питань оціночної діяльності винести на 

розгляд секретаріату Екзаменаційної комісії зазначене питання повторно у разі 

надання  Навалою О.Б. оригіналів двох звітів про оцінку майна за напрямом І 

"Оцінка об'єктів в матеріальній формі" та спеціалізацією в межах цього напряму - 

1.1, виконаних  Горовенком  В.В. під час стажування на базі ФОП «Навала 

Олександр Борисович».  

Голосували:  «За» - 6,   «Проти» - 0.  

 

 Рішення прийнято. 

 

 

1.11.  Про розгляд заяви    Бездушної Ю.С.  з питань зарахування 

навчання з  підвищення  кваліфікації   оцінювачів  на  базі  навчального   

закладу – ТОВ «Навчально-консалтинговий центр «Експерт-Л»   (далі – ТОВ 

«НКЦ «Експерт-Л») 

 

Слухали доповідача: 

Голову секретаріату Екзаменаційної комісії - Тимощик Л.П., яка  

повідомила присутнім, що 04.04.2014 до секретаріату Екзаменаційної комісії 

надійшла заява від оцінювача Бездушної Ю.С. з питань зарахування навчання з 

підвищення кваліфікації оцінювачів відповідно до пункту 3.12 розділу 3 

Загальних вимог  на базі навчального закладу – ТОВ «НКЦ «Експерт-Л». 

До секретаріату Екзаменаційної комісії Бездушною Ю.С. надані у наступні 

документи: 

- завірена  копія  Договіру   від 09.09.2011 про організацію стажування  

Крот Ю.М.; 

- оригінал та завірений витяг зі Звіту  про незалежну оцінку ринкової 

вартості рухомого майна, а саме: обладнання в кількості 2 (двох) найменувань, що 

знаходиться за адресою: Черкаська обл., м.Шпола, вул. Лебединська, 4 та 

належить Клименко Віктору Миколайовичу (стажист – Крот Ю.М.); 

- оригінал та завірений витяг зі Звіту про проведення незалежної оцінки по 

визначенню ринкової вартості блоку нежитлових приміщень №102-106 загальною 

площею 94,4 м² (стажист – Крот Ю.М.); 

- копія кваліфікаційного свідоцтва оцінювача Крот Ю.М. МФ № 8470 від 

08.09.2012 (1.1, 1.2, 1.3, 1.7); 

- завірена копія Договіру від 22.10.2012 про організацію стажування  

Студєннікова В.В.; 

- оригінал та завірений витяг зі Звіту  про незалежну оцінку ринкової 

вартості установки прессования гидравлической, модель 2915 (инв. № 06082), 



 

принадлежащей Донецкому казенному заводу химических изделий, по состоянию 

на 30 июня 2012 года (стажист - Студєнніков В.В.); 

 - оригінал та завірений витяг зі Звіту  про оцінку  майна: трикімнатна 

квартира загальною площею 66,0 м², що знаходиться у власності фізичних осіб 

Хільчевський Валентин Кирилович, Хільчевський Ростислав Валентинович, 

Хільчевський Владислав Валентинович,  Хільчевська Ніна Петрівна – в рівних 

долях та розташована за адресою: м. Київ, вул. Якубовського, буд. 2-в, кв.12 

(стажист - Студєнніков В.В.); 

-  копія   кваліфікаційного   свідоцтва    оцінювача   Студєнніков В.В.  МФ 

№ 8314 від 21.12.2013 (1.1, 1.2). 

 

 

Виступили: 

Тимощик Л.П.,    Малишева К.О.,     Булгакова С.А.,   Чечіль Ю.О.    

 

Вирішили по  питанню 1.11 порядку денного: 

1. Погодити зарахування Бездушній Ю.С. підвищення кваліфікації за 

альтернативною формою навчання відповідно до  пункту 3.12 розділу 3 Загальних 

вимог.  

2. Рекомендувати секретаріату Екзаменаційної комісії підготувати листа до  

ТОВ «НКЦ «Експерт-Л» за підписом голови Екзаменаційної комісії про  

погодження зарахування Бездушній Ю.С. підвищення кваліфікації за напрямом І 

"Оцінка об'єктів в матеріальній формі" та спеціалізаціями - 1.1, 1.2 з  пропозицією 

підготувати  відповідне посвідчення.  

Голосували:  «За» - 6,   «Проти» - 0.  

 

 

 

Голова секретаріату 

Екзаменаційної комісії                   _______________       Тимощик Л.П. 

 

 

Відповідальний секретар 

Екзаменаційної комісії                     ________________     Малишева К.О.  

 
 


