
           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

                                                           Київ           

07.08.2020                                                                                        № 1316 

 

 

 
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                                                                 Юлія БЄЛОВА 

 

 
 

 

 
 
 

 

 



Додаток до наказу Фонду державного майна України 

від  07.08.2020 року № 1316 

 

ПЕРЕЛІК 

суб’єктів оціночної діяльності, інформація про яких включається до  

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 
 

ТОВ «ЦЕНЗУС - ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 43667221) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 16.07.2020 

№ 617/20; 

- ТОВ «РОК «ПОЛТАВАЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 25170217) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

17.07.2020 № 618/20; 

-  Каневецька Наталя Сергіївна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2950106466) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

17.07.2020 № 619/20; 

- ТОВ «СОДЕЙСТВИЕ СЕРВИС» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 36011530) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

17.07.2020 № 620/20; 

- Левченко Леся Олександрівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 3099619242) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

17.07.2020 № 621/20; 

- Монохонова Тетяна Георгіївна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2234418341) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

17.07.2020 № 622/20; 

- Ткачов Ігор Леонідович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 3231101013) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

17.07.2020 № 623/20; 

- Куліш Олександр Васильович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2573614513) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

17.07.2020 № 624/20; 

- Кушнір Руслан – Любомир Іванович (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2976009818) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 17.07.2020 № 625/20; 

- Яковенко Євгенія Михайлівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2984715981) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

17.07.2020 № 626/20; 

- Коломийцева Галина Василівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 3015904928) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

21.07.2020 № 629/20; 

- Рак Анатолій Анатолійович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 3096312717) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

21.07.2020 № 628/20; 
 



- Швець Ірина Зіновіївна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2900510763) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

21.07.2020 № 627/20; 

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

03349507) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 21.07.2020 № 630/20; 

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

32343669) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 21.07.2020 № 631/20; 

- ТОВ «АЛЬФА - ТЕКНОР» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 20971852) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 21.07.2020 

№ 632/20; 

- ТОВ «АГЕНТСТВО НЕЗАЛЕЖНИХ ЕКСПЕРТИЗ» (ідентифікаційний 

код юридичної особи  в ЄДРПОУ 33382321) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 21.07.2020 № 633/20; 

- КІРОВОГРАДСЬКА РТПП (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 02944863) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 21.07.2020 

№ 634/20; 

- Лисюк Дмитро Володимирович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2918304518) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

21.07.2020 № 635/20; 

- ПП «ДЕМЕТРА – ЛАЙФ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 32881766) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 21.07.2020 

№ 636/20; 

- Нестеренко Юрій Миколайович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2205202699) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

21.07.2020 № 637/20; 

- Недихалов Олег Володимирович (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 3160612854) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 21.07.2020 № 638/20; 

- Пуць Леонід Адамович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2256806358) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

21.07.2020 № 639/20; 

- Томашевський Руслан Геннадійович (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 3390309252) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 21.07.2020 № 640/20; 

- СВІТЛОВОДСЬКЕ КМБТІ (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 13761858) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 21.07.2020 

№ 641/20; 

- ВОЛИНСЬКА ТПП (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 02944662) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 21.07.2020 

№ 642/20; 

- Войцеховська Олена Валентинівна (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2743816140) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 21.07.2020 № 643/20; 



- ТОВ «ЕКСПЕРТ - 2012» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 38160780) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 21.07.2020 

№ 644/20; 

-  ПП «Т.Е.Д.» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

33628364) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 24.07.2020 № 646/20; 

-  Голодний Вячеслав Іванович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2490211117) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

24.07.2020 № 647/20; 

-  Давидовська Ольга Яківна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2142005584) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

24.07.2020 № 645/20; 

-  Семенченко Юрій Олексійович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2824200493) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

27.07.2020 № 648/20; 

-  Зибіна Лідія Михайлівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 1782303861) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

27.07.2020 № 649/20; 

-  ПП «КОНСУЛЬТ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 22080413) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 28.07.2020 

№ 650/20; 

-  Бондар Олександр Кирилович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2061209793) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

28.07.2020 № 651/20. 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту                                     Світлана БУЛГАКОВА 

 
 


