
Протокол № 8 

засідання секретаріату Екзаменаційної комісії 

 

м. Київ                                                                              08 березня 2015 року 

 

Присутні:  

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

(ФДМУ), Рак В. М. (ФДМУ), Чечіль Ю. О. (МВД).  

 

від саморегулівних організацій оцінювачів: 

 

від Спілки оцінювачів землі: Євдокіменко С. В.; 

від Асоціації фахівців оцінки: Шашкіна Л. О.; 

від Спілки оцінювачів України: Юрченко Г. А.. 

 
Загальна кількість присутніх членів секретаріату Екзаменаційної комісі ї- становить 7 

осіб – засідання секретаріату Екзаменаційної комісії правомочне. 

 

Порядок денний: 

1.   Про внесення змін до складу секретаріату Екзаменаційної комісії. 

2. Про розгляд звернень оцінювачів з питань зарахування підвищення 

кваліфікації оцінювачів відповідно до абзацу четвертого пункту 3.2 та пункту 3.8 

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" - 7, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

1. Про внесення змін до складу секретаріату Екзаменаційної комісії. 

 

СЛУХАЛИ: 

Кучмійчука Р. В., який повідомив, що наказом Фонду державного майна 

України від 07.04.2015 № 503 внесені зміни до наказу Фонду державного майна 

України від 11.03.2011 № 343 "Про затвердження складу Екзаменаційної комісії". 

 

2. Про розгляд звернень оцінювачів з питань зарахування підвищення 

кваліфікації оцінювачів відповідно до абзацу четвертого пункту 3.2 та 

пункту 3.8 розділу 3 Загальних вимог до навчальних програм навчання 

оцінювачів та підвищення їх кваліфікації, затверджених наказом Фонду 

державного майна України від 15.04.2004 № 754. 
 

2.1. Кулаксиз Ніна Дем’янівна. 

 

СЛУХАЛИ: 

Малишеву К. О., яка повідомив, що на розгляд до секретаріату 

Екзаменаційної комісії надійшла заява оцінювача Кулаксиз Н. Д. (кваліфікаційні 



 

свідоцтва оцінювача МФ № 5284 від 08.09.2007 та МФ № 5384 № 20.10.2007) 

щодо зарахування підвищення кваліфікації відповідно абзацу четвертого пункту 

3.2 та пункту 3.10 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). 

Документи надані оцінювачем до заяви про зарахування підвищення 

кваліфікації відповідають пункту 3.10 розділу 3 Загальних вимог, а саме, до заяви 

надано: 

- глава монографії "Оцінка об’єктів в матеріальній формі: сучасний 

погляд науковця" на 23 арк., в 1 прим.; 

- тези глави монографії "Оцінка об’єктів в матеріальній формі: 

сучасний погляд науковця" на електронному носії; 

- інформаційна довідка від редакції друкованого видання від 

30.03.2015 № 8 на 1 арк; 

- копія свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів 

від 02.08.2013 № 10167 на 1 арк. в 1 прим. 

 За результатами розгляду наданих оцінювачем матеріалів встановлено, що 

загальний обсяг публікації становить 41022 друкованих знаків включаючи 

пробіли. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити зарахування підвищення кваліфікації оцінювачу Кулаксиз Н. Д. 

відповідно до абзацу четвертого пункту 3.2 та пункту 3.10 розділу 3 Загальних 

вимог.  

2. Підготувати листа до навчального закладу ТОВ "Формула вартості" про 

погодження зарахування підвищення кваліфікації та надання до Фонду 

державного майна України посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачу 

Кулаксиз Н. Д. за спеціалізаціями 1.1, 1.2, 1.3, 1.7 в межах напряму 1 "Оцінка 

об'єктів у матеріальній формі". 

 

Голосували: "За" - 7, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

2.2. Семенченко Вячеслав Олексійович. 

 

СЛУХАЛИ: 

Малишеву К. О., яка повідомила, що на розгляд до секретаріату 

Екзаменаційної комісії надійшла заява оцінювача Семенченка В. О. (сертифікат 

№ 658 від 28.10.1996 та кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ № 1929 від 

02.10.2004) щодо зарахування підвищення кваліфікації відповідно абзацу 

четвертого пункту 3.2 та пункту 3.10 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). 

Документи надані оцінювачем до заяви про зарахування підвищення 

кваліфікації відповідають пункту 3.10 розділу 3 Загальних вимог, а саме, до заяви 

надано: 



 

- розділ монографії "Основні поняття оцінки об’єктів у формі 

цілісних майнових комплексів" на 17 арк., в 1 прим.; 

- розділ монографії "Основні поняття оцінки об’єктів у формі 

цілісних майнових комплексів" на електронному носії; 

- інформаційна довідка від редакції друкованого видання від 

31.03.2015 № 31 на 1 арк; 

- копія свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів 

від 29.08.2013 № 10536 на 1 арк. в 1 прим. 

 За результатами розгляду наданих оцінювачем матеріалів встановлено, що 

загальний обсяг публікації становить 41232 друкованих знаків включаючи 

пробіли. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити зарахування підвищення кваліфікації оцінювачу  

Семенченку В. О. відповідно до абзацу четвертого пункту 3.2 та пункту 3.10 

розділу 3 Загальних вимог.  

2. Підготувати листа до навчального закладу ТОВ "Формула вартості" про 

погодження зарахування підвищення кваліфікації та надання до Фонду 

державного майна України посвідчення про підвищення кваліфікації оцінювачу 

Семенченку В. О. за спеціалізаціями 2.1, 2.2 в межах напряму 2 "Оцінка цілісних 

майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних 

активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності". 

 

Голосували: "За" - 7, "Проти" - 0. 

 

2.3. Лісняк В. Г. 

 

СЛУХАЛИ: 

Малишева К. О., яка повідомила, що на розгляд до секретаріату 

Екзаменаційної комісії надійшла заява від оцінювача Лісняка В. Г. (кваліфікаційні 

свідоцтва оцінювача МФ № 836 від 02.06.1997 та МФ № 1463 від 03.07.2004) 

щодо зарахування підвищення кваліфікації оцінювачів відповідно до пункту 3.8 

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). 

Документи надані оцінювачем до заяви про зарахування підвищення 

кваліфікації відповідають пункту 3.8.1 розділу 3 Загальних вимог. Фактичний 

обсяг лекційних, семінарських, практичних та інших занять, а також тестування, 

що проведене ним як підвищення кваліфікації, достатній для зарахування 

підвищення кваліфікації, відповідно до заяви оцінювача. 

 

ВИРІШИЛИ: 

1. Погодити зарахування підвищення кваліфікації оцінювачу Лісняку В. Г. 

відповідно до пункту 3.8 розділу 3 Загальних вимог.  

2. Підготувати листа до навчального закладу ТОВ "Українська комерційна 

школа" про погодження зарахування підвищення кваліфікації та надання до 

Фонду державного майна України посвідчення про підвищення кваліфікації 



 

оцінювачу Лісняку В. Г. 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" - 7, "Проти" - 0. 
 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО 

 

 

 

 

Голова секретаріату 

Екзаменаційної комісії,  

                                                       __________________       Кучмійчук Р.В. 

 

 

Відповідальний секретар 

Екзаменаційної комісії                 __________________     Малишева К.О.  
 


