
               

           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

                                                           Київ           

10.06.2020                                                                                        № 982 

 

 

 
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  10.06.2020 року № 982 

 

ПЕРЕЛІК 

суб’єктів оціночної діяльності, інформація про яких включається до  

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 
 

ТОВ «СУМИ СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 38397719) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 27.05.2020 № 

428/20; 

- Дуб Сергій Дмитрович (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 2864716392) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 27.05.2020 

№ 430/20; 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВАРТАЛ 1» 

(ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 30990938) сертифікат 

суб’єкта оціночної діяльності від 27.05.2020 № 429/20; 

- Коломієць Валентина Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 1864911905) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

27.05.2020 № 431/20; 

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

43614211) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 27.05.2020 № 432/20; 

- Борисюк Світлана Анатоліївна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2276805848) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

27.05.2020 № 433/20; 

- КИЇВСЬКА ТПП (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

02944691) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 28.05.2020 № 434/20; 

- ДП ТОВ «НВК «СВІТЯЗЬ» - «ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, 

КАДАСТРУ ТА ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  в ЄДРПОУ 31041513) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 28.05.2020 № 435/20; 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КВАРТАЛ – 

ЕКСПЕРТ»  (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 43619822) 

сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 28.05.2020 № 436/20; 

- Кожушаний Віталій Михайлович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2761411913) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

28.05.2020 № 437/20; 

- Павлич Василь Михайлович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 1754802499) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

28.05.2020 № 438/20; 

- ТОВ «ОК «КОНКОРДІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 38940271) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 28.05.2020 № 

439/20; 



               

- Топалова Світлана Олександрівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2254709548) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

28.05.2020 № 440/20; 

- ТОВ «ОЦІНКА НЕРУХОМІСТЬ ФІНАНСИ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  в ЄДРПОУ 38176518) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 28.05.2020 № 441/20; 

- ТОВ «ОЦІНКА ПРЕМІУМ СТАНДАРТ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  в ЄДРПОУ 43605474) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 28.05.2020 № 442/20; 

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

ЄДРПОУ 43605720) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 28.05.2020 № 

443/20; 

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

ЄДРПОУ 38160780) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 28.05.2020 № 

444/20; 

- Пушко Руслана Михайлівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2706808060) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

28.05.2020 № 445/20; 

- ПП «ЛІДЕС КОНСАЛТ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 35162916) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 28.05.2020 № 

446/20; 

- Щерба Любов Михайлівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2929000064) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

28.05.2020 № 447/20; 

- Джаман Олексій Володимирович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2901110516) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

28.05.2020 № 448/20; 

- ТОВ «КОНСАЛТИНГ – ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 25403222) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

29.05.2020 № 449/20; 

- Попов Юрій Олексійович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 1811801132) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

29.05.2020 № 450/20; 

- Попова Аліна Аркадіївна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 1974106286) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

29.05.2020 № 451/20; 

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

20430866) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 29.05.2020 № 452/20; 

- Лосєва Олена Мойсеївна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2049710524) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

29.05.2020 № 453/20; 

- ПП «ЮРКОМІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 31224355) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 29.05.2020 № 

454/20; 



               

- ПП «АЛЬЯНС ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 35822677) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 29.05.2020 № 

455/20; 

- ПП «БІЗНЕС – КОНСАЛТИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи  

в ЄДРПОУ 30262536) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 29.05.2020 

№ 456/20; 

- ТОВ «ІНКОМ - БІЗНЕС - ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 13715189) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

29.05.2020 № 457/20; 

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

31428573) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 29.05.2020 № 458/20; 

- Гражданін Євген Георгійович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2613613895) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

29.05.2020 № 459/20; 

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

24598203) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 29.05.2020 № 460/20; 

- БТД «ПОДІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

30700826) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 29.05.2020 № 461/20; 

- Кравцова Людмила Ігорівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2160909263) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

29.05.2020 № 462/20; 

- Шевчук Ольга Анатоліївна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2628308967) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

29.05.2020 № 463/20. 

 
 

 

 

Директор Департаменту                                     Світлана БУЛГАКОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


