
               

           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

                                                           Київ           

18.06.2020                                                                                        № 1046 

 

 

 
Про включення інформації про 

суб’єктів  оціночної діяльності до 

Державного реєстру оцінювачів   

та суб’єктів оціночної діяльності 

     

 

 

         Відповідно до вимог  Порядку ведення Державного реєстру оцінювачів та 

суб’єктів оціночної діяльності, затвердженого  наказом Фонду державного 

майна України від 10 червня 2013 року  № 796 та  зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 13 червня 2013 року за №  937/23469                     

(із змінами), 

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 

діяльності включити  до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної 

діяльності інформацію про суб’єктів оціночної діяльності –  суб’єктів 

господарювання згідно з додатком.   

      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 державного майна України 

від  18.06.2020 року № 1046 

 

ПЕРЕЛІК 

суб’єктів оціночної діяльності, інформація про яких включається до  

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 

 

 ПП «ЖИТОМИРСЬКЕ ЕКСПЕРТНЕ БЮРО» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  в ЄДРПОУ 31394162) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 02.06.2020 № 466/20; 

- Бондаренко Петро Васильович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 1499704754) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

02.06.2020 № 464/20; 

- Жиров Андрій Костянтинович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2558411037) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

02.06.2020 № 465/20; 

- Броніцький Борис Іванович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 1873405794) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

02.06.2020 № 467/20; 

- Мархоцький Олексій Миколайович (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2763810552) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 02.06.2020 № 468/20; 

- ПП ЕКЦ «АЛЬЯНС - 2000» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 30653560) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 02.06.2020 № 

469/20; 

- Санжаревська Тамара Василівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2032907105) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

02.06.2020 № 470/20; 

- ТОВ «ЦЕНТР ОЦІНКИ МАЙНА» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 37452004) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

02.06.2020 № 471/20; 

- ТОВ «КГ «АНАЛІТИК – КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 37518871) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

02.06.2020 № 472/20; 

- ТОВ «ВІРНИЙ ВИБІР - 5617» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 42994092) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 02.06.2020 № 

473/20; 

- Керова Наталя Анатоліївна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2146705348) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

03.06.2020 № 474/20; 



               

- КП «ЦЕНТР ІНЖЕНЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  в ЄДРПОУ 13882177) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 05.06.2020 № 475/20; 

- Нагнибіда Наталя Олександрівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2879015928) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

05.06.2020 № 476/20; 

- Тонконог Андрій Васильович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2631913096) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

05.06.2020 № 477/20; 

- ПП «АНАЛІТИК» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

23988161) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.06.2020 № 478/20; 

- Гладких Сергій Іванович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2051018950) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

05.06.2020 № 479/20; 

- ТОВ «ТЕРРА ФУТУРА» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 40668861) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.06.2020 № 

481/20; 

- ТОВ «АТЛАНТ – ОЦІНКА» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 42317970) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.06.2020 № 

480/20; 

- Мойко Олександр Геннадійович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 3160611381) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

05.06.2020 № 482/20; 

- Глушко Євгеній Вікторович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 1884502772) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

05.06.2020 № 483/20; 

- ТОВ «ЮБС ВАЛЮЕЙШН» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 43616842) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.06.2020 № 

486/20; 

- ТОВ «ГЛОБАЛ ЕКСПЕРТ ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи  

в ЄДРПОУ 41041064) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.06.2020 

№ 487/20; 

- ТОВ «АГЕНТСТВО ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  в ЄДРПОУ 42533095) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 05.06.2020 № 488/20; 

- Степенко Наталія Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 3022614865) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

05.06.2020 № 484/20; 

- ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 43601726) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

05.06.2020 № 485/20; 

- Лазебник Анатолій Борисович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2138609416) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

09.06.2020 № 489/20; 



               

- Богун Рімма Фаілівна (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 2487716069) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.06.2020 

№ 490/20; 

- ТОВ «ЗЕМЕЛЬНЕ КАДАСТРОВЕ БЮРО» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  в ЄДРПОУ 40688846) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 09.06.2020 № 491/20; 

- Монянчин Володимир Іванович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 3037606894) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

09.06.2020 № 492/20; 

- Залата Віталій Вікторович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2725108777) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

09.06.2020 № 493/20; 

- ПП «ЕКСПЕРТ ПРИДНІПРОВ’Я» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 31504677) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

09.06.2020 № 494/20; 

- Вірковська Олена Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2429715361) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

09.06.2020 № 495/20; 

- Малець Сергій Віталійович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2488802813) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

09.06.2020 № 496/20; 

- ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА І ОЦІНКИ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 22962171) сертифікат 

суб’єкта оціночної діяльності від 09.06.2020 № 497/20. 

 
 

 

 

Директор Департаменту                                     Світлана БУЛГАКОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


