
               

           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

                                                           Київ           

21.07.2020                                                                                       № 1233 

 

 
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  21 07 2020 року № 1233 

ПЕРЕЛІК 

суб’єктів оціночної діяльності, інформація про яких включається до  

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 
 

 Сєрік Ігор Олександрович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2399405254) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

07.07.2020 № 586/20; 

- Адинцев Олексій Володимирович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2977420434) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

07.07.2020 № 585/20; 

- Говера Ольга Ярославівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 3026402002) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

07.07.2020 № 584/20; 

- Івченко Олег Андрійович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2932003616) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

07.07.2020 № 583/20; 

- Смаровоз Юрій Олександрович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2101505993) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

07.07.2020 № 582/20; 

- ТОВ «ОК УКРАЇНА – ЗАХІД» (ідентифікаційний код юридичної особи  

в ЄДРПОУ 35491889) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.07.2020 

№ 587/20; 

- ТОВ «ДІВІТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

43600146) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.07.2020 № 588/20; 

- ЗТБ «ГІЛЕЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

20481361) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.07.2020 № 589/20; 

- Авдєєва Ніна Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2314305862) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

09.07.2020 № 590/20; 

- ТОВ «СОД «АЛЬЯНС – ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 37130300) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

09.07.2020 № 591/20; 

- Будзь Павло Володимирович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2667013536) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

09.07.2020 № 592/20; 

- ТОВ «ВЕСТ ВІРТУ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 38779808) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.07.2020 № 

593/20; 

- Шагінян Рафаел Вачаганович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 3055117816) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

09.07.2020 № 594/20; 



               

 
 

- Чебаков Олексій Іванович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2518802473) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

13.07.2020 № 595/20; 

- КП «ВОБТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

03339242) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 14.07.2020 № 596/20; 

- Худа Альона Вікторівна (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 3045126728) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 14.07.2020 

№ 597/20; 

- ТОВ «ОЦІНКА (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

40215718) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 14.07.2020 № 598/20; 

- Тидір Олександр Андрійович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2085703839) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

14.07.2020 № 599/20; 

- ТОВ «ЮНІТЕД ФІНАНС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 43646458) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

14.07.2020 № 600/20; 

- ТОВ «КЛЕВЕР ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 40174792) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 14.07.2020 № 

601/20; 

- РТБ (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 23302583) 

сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 14.07.2020 № 602/20; 

- ПП «ОЦІНОЧНА ФІРМА «АНАЛІТИК» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  в ЄДРПОУ 33571177) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 14.07.2020 № 603/20; 

- Литвинов Олександр Сергійович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2933021630) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

14.07.2020 № 604/20; 

- Киценко Микола Миколайович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2327108413) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

14.07.2020 № 605/20; 

- ТОВ «НАЦІОНАЛЬНЕ БЮРО ОЦІНКИ ВЛАСНОСТІ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 38935827) сертифікат 

суб’єкта оціночної діяльності від 14.07.2020 № 606/20; 

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

ЄДРПОУ 37505087) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 14.07.2020 № 

607/20; 

- ТОВ «ВЕСТСАЙД -2020» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 43661921) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 14.07.2020 № 

608/20; 

- Боднар Олександр Миколайович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 3013100031) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

14.07.2020 № 609/20; 



               

- Владова Наталія Юріївна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2867307309) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

14.07.2020 № 610/20; 

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

24484439) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 14.07.2020 № 611/20; 

- ТОВ «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ «АНАЛІТИК» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  в ЄДРПОУ 39354400) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 14.07.2020 № 612/20; 

- ТОВ «ОЦІНКА НЕРУХОМОГО МАЙНА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  в ЄДРПОУ 43620089) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 14.07.2020 № 613/20; 

- «НВП УКРСПЕЦБУДЕКСПЕРТИЗА» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 39181382) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

15.07.2020 № 614/20; 

- ТОВ «РАТІО КОНСАЛТИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи  

в ЄДРПОУ 36468610) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 15.07.2020 

№ 615/20; 

- Залуцький Сергій Владиславович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 3015005672) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

15.07.2020 № 616/20. 

 

 

 
 

Директор Департаменту                                     Світлана БУЛГАКОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


