
           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

                                                           Київ           

11.08.2020                                                                                      № 1325 

 

 
 
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  11.08.2020 року № 1325 

 
ПЕРЕЛІК 

суб’єктів оціночної діяльності, інформація про яких включається до  
Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 

 

ТОВ «ЗЕМЛЯ ТА НЕРУХОМІСТЬ» (ідентифікаційний код юридичної 
особи  в ЄДРПОУ 43679284) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 
29.07.2020 № 652/20; 

- ТОВ «ОЦІНКА - 24» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 
ЄДРПОУ 43668204) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 29.07.2020 

№ 653/20; 
-  Асєєв Олег Анатолійович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2627809810) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 
29.07.2020 № 658/20; 

- ПП «ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної 
особи  в ЄДРПОУ 43665711) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

29.07.2020 № 654/20; 
- ТОВ «КА «СВЯТОЗАРОВ ТА П» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 40721851) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 
29.07.2020 № 655/20; 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕКОС +» 

(ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 30654056) сертифікат 
суб’єкта оціночної діяльності від 29.07.2020 № 656/20;  

- ТОВ «ПРАЙС КОНСАЛТИНГ» (ідентифікаційний код юридичної 
особи  в ЄДРПОУ 33320265) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

29.07.2020 № 657/20; 
- ТОВ «НЕРУХОМІСТЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 30386302) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 29.07.2020 
№ 659/20; 

- ЗАПОРІЗЬКА ТОРГОВО – ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА 
(ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 02944840) сертифікат 

суб’єкта оціночної діяльності від 29.07.2020 № 660/20;  
- Куйдін Олександр Олександрович (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2838504676) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 29.07.2020 № 661/20; 

- Остащенко Костянтин Юрійович (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2753612511) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 29.07.2020 № 662/20; 

- ТОВ «НТЦ «ЗЕНІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 
ЄДРПОУ 31575494) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 29.07.2020 

№ 663/20; 



- ТЗОВ «ЗРКЦ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 
32088898) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 31.07.2020 № 664/20;  

- ТОВ «ЦЕНТР ОЦІНКИ ВЛАСНОСТІ «ПАРЕТО» (ідентифікаційний 
код юридичної особи  в ЄДРПОУ 38138307) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 31.07.2020 № 665/20; 

- Васіковській Сергій Олександрович (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 2844805236) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 31.07.2020 № 666/20; 
- Тарнопольській Анатолій Пилипович (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2084102419) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 31.07.2020 № 667/20; 

- ТОВ «ПОДІЛЬСЬКА НЕЗАЛЕЖНА ОЦІНКА» (ідентифікаційний код 
юридичної особи  в ЄДРПОУ 37825250) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 31.07.2020 № 668/20; 
-  Кушнєрова Лілія Олександрівна (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 3071018067) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 31.07.2020 № 669/20; 

- Новак Марина Юріївна (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 3081917769) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 
03.08.2020 № 672/20; 

- Кравцов Олег Альбертович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2312307495) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

31.07.2020 № 670/20; 
- Коріновський Євген Юрійович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2803911539) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 
03.08.2020 № 671/20; 

- Офіцерова Антоніна Олександрівна (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 3013720380) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 03.08.2020 № 673/20; 
- Паршенко Вілен Володимирович (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 3293206438) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 03.08.2020 № 674/20; 

- ПП «ДІОНІС – 2018» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 41874513) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 03.08.2020 
№ 675/20; 

-  Токмаков Олексій Валерійович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2530300252) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

03.08.2020 № 676/20; 
- ТОВ «ОЦІНОЧНИЙ СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 35952305) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 
03.08.2020 № 677/20; 

- ТОВ «ЕКСПЕРТ  - ГРУП УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код юридичної 
особи  в ЄДРПОУ 43670365) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

03.08.2020 № 678/20; 



- ТОВ «ПАСАТ КОНСАЛТИНГ ГРУП» (ідентифікаційний код 
юридичної особи  в ЄДРПОУ 37889199) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 03.08.2020 № 679/20; 
- ТОВ «КАПІТАЛ ЕКСПЕРТ - 2020» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 43661680) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

03.08.2020 № 680/20; 
- ТОВ «ДОСВІДЧЕНИЙ ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 43661869) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 
03.08.2020 № 681/20; 

- ТОВ «ТРІУМФ - 2020» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 
ЄДРПОУ 43661586) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 03.08.2020 

№ 682/20; 
- ТОВ «ЛЕДЕНЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

43607691) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 03.08.2020 № 683/20;  
- ТОВ «КОНТАКТ - СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 24349196) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04.08.2020 
№ 684/20; 

- ТОВ «ГАРАНТ - АСІСТАНС» (ідентифікаційний код юридичної особи  
в ЄДРПОУ 30405115) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04.08.2020 
№ 685/20; 

- ТОВ «КОНТРАКТ - АВТО» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 
ЄДРПОУ 37193925) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04.08.2020 

№ 686/20; 
-  ПП «ЧЦНП» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

39142998) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04.08.2020 № 687/20;  
-  ТДВ «НЕКОС»(ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

37560661) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04.08.2020 № 688/20;  
- Бередник Євгеній Анатолійович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2571212139) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 
04.08.2020 № 689/20; 

- Яременко Надія Михайлівна (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2647714661) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 
04.08.2020 № 690/20; 

-  Варварук Микола Захарович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2059510177) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

04.08.2020 № 691/20; 
- Нечаєв Альфред Сергійович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 3163805659) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 
04.08.2020 № 692/20; 

- Сумцов Сергій Станіславович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2654804456) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

04.08.2020 № 693/20; 
- Городюк Олександр Мілетійович (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2612013895) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 04.08.2020 № 694/20; 



-  Юзва Станіслав Григорович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 21942916736) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

04.08.2020 № 695/20.  
 

Директор Департаменту                                     Світлана БУЛГАКОВА 
 

 


