
           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

 

06.07.2021                                             Київ                                          №   1164 
 

 
Про  анулювання сертифікатів 

суб’єктів  оціночної діяльності 

 

Відповідно до статті 20 Закону України «Про оцінку майна, майнових 

прав та професійну оціночну діяльність в Україні»,  Положення про порядок 

анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 

господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом 

Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513 та 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року  за                          

№ 417/12291 (у редакції наказу Фонду державного майна України                   

від 01 жовтня 2015 № 1465) (із змінами), відповідно до наказу Фонду 

державного майна України від  19 травня 2021 року № 844,  яким тимчасово 

зупинено дію кваліфікаційних свідоцтв фахівців-оцінювачів (за напрямами 

оцінки майна, що відповідають напрямам і спеціалізаціям, зазначеним у 

сертифікатах суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, до 

штатного складу яких входять зазначені вище оцінювачі),  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Анулювати сертифікати суб’єктів оціночної діяльності,  видані Фондом 

державного майна України суб’єктам господарювання згідно з додатком. 

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 

діяльності внести зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів 

оціночної діяльності та здійснити заходи щодо інформування громадськості 

про зміст цього наказу. 

3. 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 

вiд_06.07.2021 № 1164 

 

 

ПЕРЕЛIК 

суб'єктiв rосподарювання, яким анулюються  сертифiкати  суб'єктiв оцiночної                     

дiяльностi у зв'язку iз зупиненням дiї квалiфiкацiйних свiдоцтв оцiнювачiв 

 

Но- 

мер 

п/п 

Суб'єкти rосподарювання Perioн Номер 

сертифiката 

суб'єкта 

оцiночної 

дiяльностi 

Дата видачi 

сертифiката суб'єкта 

оцiночної дiяльностi 

1 ЦЕНТР ДОСЛІДЖЕНЬ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА 
ТРАНСФЕРУ ТЕХНОЛОГІЙ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК УКРАЇНИ 

м. Київ 1122/20 21-12-2020 

2 ТОВ «МАККОНСАЛТСЕРВІС» м. Київ 575/19 24-07-2019 

3 ФОП Ківа Ігор Валерійович Харківська обл. 728/18 14-09-2018 

4 ФОП Козаченко Денис Олександрович Кіровоградська обл. 488/19 26-06-2019 

5 ТОВ «СКАЙЛАЙН ПЛЮС» Київська обл. 448/19 07-06-2019 

6 ФОП Купрієць Руслан Олексійович м. Житомир 667/18 23-08-2018 

7 ФОП Яворенко Корнелій Танасійович Чернівецька обл. 762/18 01-10-2018 

 

 

 

 
Заступник Директора  Департаменту          Катерина МАЛИШЕВА 


