
таблица 1

Фамилия, имя, отчество 

(при его наличии)

индивидуальный 

идентификационн

ый номер

Дата 

решения

об избрании

Номер 

решения об 

избрании

"Оценщик" "Эксперт" "Оценщик" "Эксперт" Оценщиков Экспертов Количество 

оценщиков

Количество 

экспертов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Волкова Елена Гарьевна 640828450477 30.06.2018 1 0 0

ОДИ - 7, 

ОНИ - 12, 

ОИСиНА,ОБ - 7

ОДИ - 0, 

ОНИ - 1, 

ОИСиНА,ОБ - 0
0 0 0 0 0 0 0

Количество лиц, получивших 

сертификат о прохождении 

курсов повышения 

квалификации и 

переподготовки (в разрезе по 

специализациям)

Количество 

кандидатов в 

оценщики, 

прошедших 

переподготовку (в 

разрезе по 

специализациям)

Количество выданных 

свидетельств о присвоении 

квалификации (в разрезе по 

специализациям)

Сведения о деятельности палаты оценщиков "Саморегулируемая организация Казахстанской ассоциации оценщиков"      

за 4 квартал 2020 г. 

Количество лиц, 

лишенных свидетельства 

о присвоении 

квалификации  (в разрезе 

по специализациям)

Количество проведенных 

курсов повышения 

квалификации и 

переподготовки

Руководитель коллегиального органа 

палаты оценщиков

Сведения об избрании

руководителя 

коллегиального органа 

палаты оценщиков

БИН палаты оценщиков 180540036965

Наименование палаты оценщиков ПО "Саморегулируемая организация Казахстанской ассоциации оценщиков"      

Юридический адрес, номер телефона - г. Павлодар, ул. Едіге би, 76, оф. 306, тел.: 8 (7182) 51 32 40 

Количество 

рассмотренных 

дисциплинарных 

дел в отношении 

оценщиков, за 

исключением 

дисциплинарных 

дел по результатам 

обращений 

Количество 

привлеченных к 

дисциплинарной 

ответственности 

оценщиков, за 

исключением по 

результатам 

рассмотрения 

обращений 



кесте 1

тегі, аты, 

әкесінің аты 

(бар болса)

жеке 

сәйкестендіру 

нөмірі

сайлау 

туралы 

шешім 

қабылдау 

күні

сайлау 

туралы 

шешімнің 

нөмірі

"бағалаушы" "сарапшы" "бағалаушы" "сарапшы" бағалаушылар сарапшылар бағалаушылар 

саны

сарапшылар 

саны

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Волкова Елена 

Гарьевна
640828450477 30.06.2018 1 0 0

ОДИ - 7, 

ОНИ - 12, 

ОИСиНА,ОБ - 7

ОДИ - 0, 

ОНИ - 1, 

ОИСиНА,ОБ - 0
0 0 0 0 0 0 0

Қайта 

даярлаудан өткен 

бағалаушыларға 

кандидаттардың 

саны (мамандық 

бойынша 

бөліністе)

"Өзін-өзі реттейтін Қазақстан бағалаушылар қауымдастығының ұйымы" бағалаушылар палатасының қызметі туралы мәлімет 

2020 жылғы 4 тоқсан есеп кезеңі    
Бағалаушылар палатасының БСН 180540036965

Бағалаушылар палатасының атауы "Өзін-өзі реттейтін Қазақстан бағалаушылар қауымдастығының ұйымы" бағалушылар палатасы 

Заңды мекенжайы, телефон нөмірі   Павлодар қаласы, Едiге би көш., 76 үй, 223 оф., тел.: 8 (7182) 51 32 40 

Бағалаушылар палатасының 

алқалық органның басшысы

Бағалаушылар 

палатасының алқалық 

органының басшысын 

сайлау туралы ақпарат

Өтініштердің 

нәтижелері 

бойынша 

тәртіптік істерді 

қоспағанда, 

бағалаушыларға 

қатысты 

қаралған 

тәртіптік істердің 

саны

Өтініштерді қарау 

нәтижелері 

бойынша 

қоспағанда, 

тәртіптік 

жауапкершілікке 

тартылған 

бағалаушылар 

саны

Берілген біліктілік куәліктерінің 

саны (мамандық бойынша 

бөліністе)

Біліктілік куәлігінен 

айырылған тұлғалардың 

саны (мамандық бойынша 

бөліністе)

Біліктілікті жоғарылату және 

қайта даярлау курстарынан 

өткендер саны

Біліктілікті жоғарылату және 

қайта даярлау курстарынан өту 

туралы сертификат алған 

тұлғалардың саны (мамандық 

бойынша бөліністе)


