
 

 

 

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

                                                           Київ           

09.06.2020                                                                                        № 981 

 

 

 
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  09.06. 2020 року № 981 

 

ПЕРЕЛІК 

суб’єктів оціночної діяльності, інформація про яких включається до  

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 
 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «СВІТ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  в ЄДРПОУ 30580440) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 18.05.2020 № 385/20; 

- ТОВ «ЦЕПД «ЦЕНЗОР» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 42657280) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 18.05.2020 

№ 386/20; 

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

32320437) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 18.05.2020 № 388/20; 

- ТОВ «ЮЖТРАНСІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 40308414) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 18.05.2020 

№ 387/20; 

- «РІЕЛТЕР – УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 30854547) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 18.05.2020 

№ 389/20; 

- ХТБ (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 14086755) 

сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 18.05.2020 № 390/20; 

- ПП «ДЕСНА – ЕКСПЕРТ- М» (ідентифікаційний код юридичної особи  

в ЄДРПОУ 33111200) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 19.05.2020 

№ 391/20; 

- ПП ЕОФ «АПЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 30267870) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 19.05.2020 

№ 392/20; 

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

22024656) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 19.05.2020 № 393/20; 

- ПП «ЕКСПЕРТ – ЦЕНТР – АВАНТ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 23988801) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

19.05.2020 № 394/20; 

- ПП «ЗЕМЛЯ І ПРАВО» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 35797940) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 19.05.2020 

№ 395/20; 

- Хатимлянський Олександр Віталійович (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків 2027607173) сертифікат суб’єкта 

оціночної діяльності від 19.05.2020 № 396/20; 

- ТПП УКРАЇНИ (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

00016934) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 20.05.2020 № 397/20; 

- ТОВ «УКРТЕХНОПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 30671972) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 20.05.2020 

№ 398/20; 



- ПФ «ЮРЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

32008498) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 20.05.2020 № 399/20; 

- Буйницький Максим Валерійович (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2820914054) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 20.05.2020 № 403/20; 

- Дикий Володимир Петрович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2541202790) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

20.05.2020 № 402/20; 

- Захарченко Ірина Володимирівна (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2007700164) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 20.05.2020 № 401/20; 

- Лібич Андрій Михайлович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2655106059) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

20.05.2020 № 400/20; 

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

ЄДРПОУ 36706832) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 22.05.2020 

№ 404/20; 

- Безрук В’ячеслав Миколайович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2945615553) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

22.05.2020 № 405/20; 

- Кобиш Віктор Васильович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2958108313) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

22.05.2020 № 406/20; 

- Северіна Вікторія Дмитрівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 3352304662) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

22.05.2020 № 407/20; 

- ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «БІ. ЕФ. СІ.» 

(ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 34477471) сертифікат 

суб’єкта оціночної діяльності від 22.05.2020 № 408/20; 

- Мітельман Оксана Євстафіївна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2896410680) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

25.05.2020 № 409/20; 

- ТОВ ОФ «ІНЮГ – ЕКСПЕРТИЗА» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 22453848) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

25.05.2020 № 410/20; 

- ПП «ВІТАЛ – ПРОФІ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 33507562) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25.05.2020 

№ 411/20; 

- ТОВ «ТРАЙДЕНТ КОНСАЛТИНГ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 33156570) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

25.05.2020 № 412/20; 

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

31270066) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25.05.2020 № 413/20; 

 



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

ЄДРПОУ 33292207) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25.05.2020 

№ 414/20; 

- ПП «СТАРКОМ - АВТО» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 36936986) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25.05.2020 

№ 415/20; 

- ПП «ГАРАНТ – ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 30056974) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25.05.2020 

№ 416/20; 

- ПП «АСОЦІАЦІЯ ОЦІНОЧНИХ РОБІТ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  в ЄДРПОУ 36378370) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 25.05.2020 № 417/20; 

- ПП «ФОРКІС - Н» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 20912909) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25.05.2020 

№ 418/20; 

- ТОВ «ПАРТНЕР – КОНСАЛТ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 37332321) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

25.05.2020 № 419/20; 

- ТОВ «РОЯЛ СІТІ ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 43153445) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25.05.2020 

№ 420/20; 

- ТОВ «ОЦІНОЧНА ФІРМА ЮНІТ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 30846122) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

25.05.2020 № 421/20; 

- ТЗОВ «БЮРО – ЛЬВІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 30822723) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25.05.2020 

№ 422/20; 

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

ЄДРПОУ 43615325) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25.05.2020 

№ 423/20; 

- ТОВ «КОМПАНІЯ ДОКСІТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи  

в ЄДРПОУ 42810911) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25.05.2020 

№ 424/20; 

- ТОВ «А.Б.П.» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

39046896) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25.05.2020 № 425/20; 

- Пахущій Олександр Сергійович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 3107519912) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

25.05.2020 № 426/20; 

- Наумов Євгеній Павлович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2106106297) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

25.05.2020 № 427/20. 

 

 

Директор Департаменту                                     Світлана БУЛГАКОВА 
 


