
             

          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
                                                           Київ          
____________                                                                                        № _______

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 .2021 року №

ПЕРЕЛІК
суб’єктів оціночної діяльності, інформація про яких включається до 

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

ПП «АЖІО.» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
38764849) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 27.05.2021 № 414/21;

- Лебедевич Людмила Олександрівна (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 3025308168) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 27.05.2021 № 415/21;

- ПП «БІЗНЕС КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 32461098) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 27.05.2021 
№416/21;

- Волошина Олена Павлівна (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2826903229) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
27.05.2021 №417/21;

- Васильєв Денис Валерійович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2785315278) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
27.05.2021 №418/21;

- ЗАТ «КОНСАЛТИНГЮРСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної 
особи в ЄДРПОУ 23718881) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
27.05.2021 №419/21;

- ТОВ «КОНСАЛТИНГ ЕКСПЕРТ І КО» (ідентифікаційний код 
юридичної особи в ЄДРПОУ 44177598) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 27.05.2021 № 420/21;

- ТОВ «ФК» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
44200464) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 27.05.2021 № 421/21;

- ЗДОЛБУНІВСЬКЕ МЕТІ (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 31851898) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 27.05.2021 
№422/21;

- ПП «ЕКСПЕРТЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» (ідентифікаційний код юридичної 
особи в ЄДРПОУ 33544143) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
27.05.2021 №423/21;

- ТОВ «ТОР - АЛЬЯНС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 
в ЄДРПОУ 44218445) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
27.05.2021 №424/21;

- Тульку Катерина Олександрівна (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 3268217160) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 27.05.2021 № 425/21;



- Багін Сергій Валерійович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 3035604737) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
27.05.2021 №426/21;

- TOB «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
в ЄДРПОУ 38138378) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
28.05.2021 №427/21;

- Смокорівська Руслана Петрівна (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 2976100545) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 28.05.2021 № 428/21;

- ТОВ «ЗАХІДНА УКРАЇНСЬКА КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ» 
(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 38099748) сертифікат 
суб’єкта оціночної діяльності від 28.05.2021 № 429/21;

- Асєєв Ігор Анатолійович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2627809796) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
31.05.2021 №430/21;

- Рева Дмитро Володимирович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 3060105373) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
31.05.2021 №431/21;

- ВІННИЦЬКА ТПП (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 02944805) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04.06.2021 
№432/21;

- Латковський Микола Іванович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 1785812819) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
07.06.2021 №433/21;

- Бабяк Олександр Іванович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2092104932) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
07.06.2021 №434/21;

- ТОВ «НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА «ЕКСПЕРТ» 
(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 38854832) сертифікат 
суб’єкта оціночної діяльності від 07.06.2021 № 435/21;

- ДП «ЕКСПЕРТ -  СЕРВІС АВТО» В М. ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ 
(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 32452009) сертифікат 
суб’єкта оціночної діяльності від 08.06.2021 № 436/21;

- Мартиновський Сергій Михайлович (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 2858312539) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 08.06.2021 № 437/21;

- Максимчин Андрій Дмитрович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2656313777) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
09.06.2021 №438/21;

- ТОВ «ЦЕНТР ОЦІНКИ «МАУНТ РІЕЛ» (ідентифікаційний код 
юридичної особи в ЄДРПОУ 44280445) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 09.06.2021 № 439/21;

- ТОВ «РЕВЛЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
44257568) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.06.2021 № 440/21;

- TOB «ТЕРІС КОНСАЛТІНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
в ЄДРПОУ 39562131) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
10.06.2021 №441/21;



- ПП «ГАЛАВТОЕКСПЕРТИЗА» (ідентифікаційний код юридичної 
особи в ЄДРПОУ 31904242) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
10.06.2021 №442/21;

- ПП «ТЕРРА -  НОВА» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 33357599) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.06.2021 
№443/21;

- Лук’яненко Тамара Володимирівна (реєстраційний номер облікової
картки платника податків 2951711841) сертифікат суб’єкта оціночної
діяльності від 10.06.2021 № 444/21;

- Лозова Марія Михайлівна (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2460716340) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
10.06.2021 №445/21;

- Куреня Світлана Володимирівна (реєстраційний номер облікової
картки платника податків 2457014700) сертифікат суб’єкта оціночної
діяльності від 10.06.2021 № 446/21;

- Городецька Ольга Володимирівна (реєстраційний номер облікової
картки платника податків 2192809722) сертифікат суб’єкта оціночної
діяльності від 10.06.2021 № 447/21;

- Бондарєв Олександр Сергійович (реєстраційний номер облікової
картки платника податків 2974120451) сертифікат суб’єкта оціночної
діяльності від 10.06.2021 № 448/21;

- Бєлік Дмитро Олександрович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 3249916599) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
10.06.2021 №449/21;

- Цеханович Юрій Юрійович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2683704956) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
10.06.2021 №450/21;

- ТОВ «ФАСТ ДРАЙВ» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 32790386) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.06.2021 
№451/21;

- ТОВ «КВОЛІТАС» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 35394124) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.06.2021 
№452/21;

- ТОВ «ВІП - ЄКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 34264998) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.06.2021 
№ 453/21;

- TOB «А1 КОНСАЛТИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 44032288) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.06.2021 
№ 454/21;

- ТОВ «ЕКСПЕРТ - ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 31079950) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.06.2021 
№455/21;

- ТОВ «АПРЕЙСЕР ЕЛІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 44164704) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.06.2021 
№456/21;



- ПП «ТРИБЬЮТ - КОНСАЛТИНГ» (ідентифікаційний код юридичної 
особи в ЄДРПОУ 38811406) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
10.06.2021 №457/21;

- ТОВ «ЕКЦ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
31906564) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.06.2021 № 458/21;

- ТОВ «КОМПАНІЯ АЛЬТЕРРА» (ідентифікаційний код юридичної 
особи в ЄДРПОУ 38884689) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
10.06.2021 №459/21;

- Суліменко Віталій Володимирович (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 2914206650) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 10.06.2021 № 460/21;

- РТПП МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (ідентифікаційний код юридичної 
особи в ЄДРПОУ 24796009) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
10.06.2021 №461/21;

- Антонюк Олексій Юрійович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2794806033) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
10.06.2021 №462/21;

- Кохан Оксана Анатоліївна (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2718517923) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
10.06.2021 №463/21;

- Мицьо Ірина Василівна (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2963500340) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
10.06.2021 №464/21;

- Овсянко Олександр Михайлович (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 2970304311) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 10.06.2021 № 465/21.

Директор Департаменту Світлана БУЛГАКОВА


