
           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

                                                           Київ           

27.05.2020                                                                                       № 905 

 

 

 
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  27.05.2020 року  № 905 

 

ПЕРЕЛІК 

суб’єктів оціночної діяльності, інформація про яких включається до  

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 
 

ПІДПРИЄМСТВО «ЕКСПЕРТ- СЕРВІС- КОНСАЛТ» (ідентифікаційний 

код юридичної особи  в ЄДРПОУ 31678387) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 05.05.2020 № 350/20; 

- Банас Олексій Федорович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2635609835) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

05.05.2020 № 351/20; 

- Фоменко Костянтин Сергійович (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 3118220312) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 05.05.2020 № 352/20; 

- Макієнко Олександр Миколайович (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 3026517773) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 05.05.2020 № 353/20; 

- Шевченко Галина Ростиславівна (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2448308386) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 05.05.2020 № 354/20; 

- ТОВ «КОМПАНІЯ АЛЬТЕРРА» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 38884689) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

05.05.2020 № 355/20; 

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

39585269) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.05.2020 № 371/20; 

- ТЗОВ «АСА ФІНАНС ГРУП»  (ідентифікаційний код юридичної особи  

в ЄДРПОУ 37693458) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.05.2020 

№ 372/20; 

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

ЄДРПОУ 43593066) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.05.2020 

№ 357/20; 

- ТОВ «ЕКСПЕРТНЕ БЮРО» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 31637419) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.05.2020 

№ 356/20; 

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

43571613) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.05.2020 № 358/20; 

- ТОВ «БЮРО ПОСЛУГ ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 38583779) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

05.05.2020 № 359/20; 



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

ЄДРПОУ 41794920) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.05.2020 

№ 360/20; 

- ПП «ОЦІНКА ТА КОНСАЛТИНГ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 39131551) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

05.05.2020 № 361/20; 

- КП КУП’ЯНСЬКЕ БТІ (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 03355005) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.05.2020 

№ 362/20; 

- ТОВ «БЕСТ ТРЕВЕЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 42755526) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.05.2020 

№ 363/20; 

- «ЛОТ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 22820040) 

сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.05.2020 № 364/20; 

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

19222980) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.05.2020 № 365/20; 

- ПП «ПРИВАТ – ІНВЕСТА» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 35285909) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.05.2020 

№ 366/20; 

- Дейнека Тетяна Анатоліївна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 3050419269) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

05.05.2020 № 367/20; 

- Рибалка Ірина Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2768714948) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

05.05.2020 № 368/20; 

- Гаюк Олександр Семенович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 1790415337) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

05.05.2020 № 369/20; 

- Колесник Інна Вікторівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 3015001249) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

05.05.2020 № 370/20; 

- Сухина Василь Петрович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2217012677) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

08.05.2020 № 373/20; 

- ТОВ «НЕЗАЛЕЖНА ОЦІНКА «ЕКСПЕРТ – СЕРВІС» 

(ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 35080210) сертифікат 

суб’єкта оціночної діяльності від 08.05.2020 № 374/20; 

- Дулєпова Тетяна Григорівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 3051819729) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

08.05.2020 № 375/20; 

- Андрєєва Наталія Володимирівна (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2606810361) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 12.05.2020 № 376/20; 



- Міняйло Олена Ігорівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2372610549) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

12.05.2020 № 377/20; 

- Яремій Віталій Іванович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2711607836) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

12.05.2020 № 378/20; 

- ТОВ «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ АРГУМЕНТ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  в ЄДРПОУ 34286063) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 12.05.2020 № 379/20; 

- ТОВ «АЙ ЕН ДЖІ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 43601800) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 12.05.2020 

№ 380/20; 

- ТОВ «Р. ІМ.» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

37293686) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 12.05.2020 № 381/20; 

- Бірюлін Валерій Олександрович (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2293013218) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 12.05.2020 № 382/20; 

- ТОВ «МЮК «СОЛОМОН – ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 31900583) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

12.05.2020 № 383/20; 

- ДТПП (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 02944828) 

сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 12.05.2020 № 384/20. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту                                     Світлана БУЛГАКОВА 
 

 

 

 

 

 


