
               

           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

                                                           Київ           

27.07.2021                                                                                      № 1291 

 

 

 
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                                            Костянтин КОШЕЛЕНКО 
 

 

 
 
 

 

 

 

 



               

 

Додаток до наказу Фонду державного майна України 

від  27.07.2021 року № 1291 

 

ПЕРЕЛІК 

суб’єктів оціночної діяльності, інформація про яких включається до  

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 

 

Чередниченко Володимир Валентинович сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 06.07.2021 № 513/21; 

- Прадійчук Оксана Петрівна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності          

від 06.07.2021 № 514/21; 

- ТОВ «КОЛЛІЄРЗ ІНТЕРНЕШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 32956569) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

06.07.2021 № 515/21; 

- Гриньов Сергій Леонідович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності          

від 06.07.2021 № 516/21; 

- Дикий Володимир Петрович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності          

від 06.07.2021 № 517/21; 

- ПП ЕНДЦ «ЕКСПЕРТИЗА»  (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 31543085) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 06.07.2021 № 

518/21; 

- ТОВ «ГАЛЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 38583098) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 06.07.2021 № 

519/21; 

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

30910358) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 06.07.2021 № 520/21; 

- Самсонова Вікторія Сергіївна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності          

від 09.07.2021 № 521/21; 

- Луцюк Назар Андрійович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності          

від 13.07.2021 № 522/21; 

- Панченко Наталія Іванівна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності          

від 13.07.2021 № 523/21; 

- ТОВ «АР ДЖІ САТЕЛЛІТ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 38193232) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 13.07.2021 № 

524/21; 

- ТОВ «КАРІТАС ІСТЕЙТ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 40833869) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 13.07.2021 № 

525/21; 

- ПП «ЕНЕРГОМАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 31237977) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 13.07.2021 № 

526/21; 



               

- ТОВ «ХОМ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 44026625) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 13.07.2021 № 

527/21; 

- Луцька Світлана Іванівна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності          

від 13.07.2021 № 528/21; 

- Чайка Сергій Олександрович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності          

від 13.07.2021 № 529/21; 

- Усенко Олена Валеріївна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності          

від 13.07.2021 № 530/21; 

- ТОВ «ГЛОБАЛ БІЗНЕС ЕНД ПРОПЕРТІ СОЛЮШНЗ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 37414090) сертифікат 

суб’єкта оціночної діяльності від 13.07.2021 № 531/21; 

- Гончар Олена Володимирівна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності          

від 15.07.2021 № 532/21; 

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

ЄДРПОУ 37514201) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 15.07.2021 № 

533/21; 

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

44316942) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 15.07.2021 № 534/21; 

- ТОВ «ТАВРІЙСЬКА ЕКСПЕРТНА КОЛЕГІЯ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  в ЄДРПОУ 31293350) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 15.07.2021 № 535/21; 

- Гафуров Султан Магомедович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 15.07.2021 № 536/21; 

- Сидоров Роман Сергійович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності          

від 15.07.2021 № 537/21; 

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

31807372) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 15.07.2021 № 538/21; 

- ПП «ТЕЗІС ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

38132486) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 15.07.2021 № 539/21; 

- Лахтіонов Сергій Борисович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності          

від 15.07.2021 № 540/21; 

- Казда Денис Олегович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності          від 

15.07.2021 № 541/21; 

- Дибач Юрій Петрович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності          від 

15.07.2021 № 542/21; 

- Євченко Євген Миколайович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності          

від 16.07.2021 № 543/21; 

-Шостак Олена Володимирівна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності          

від 16.07.2021 № 544/21; 

- Сіденко Олександр Валентинович сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 16.07.2021 № 545/21; 

- Кравець Андрій Володимирович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 20.07.2021 № 546/21; 



               

- Плитій Петро Григорович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

20.07.2021 № 547/21; 

- ТОВ «КК «ОСТРІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

38506047) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 20.07.2021 № 548/21; 

- «РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ ЦЕНТР СУДОВИХ ЕКСПЕРТИЗ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 40915401) сертифікат 

суб’єкта оціночної діяльності від 21.07.2021 № 549/21; 

- Даниленко Вадим Миколайович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 21.07.2021 № 550/21; 

- Михайлишин Олег Ростиславович сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 21.07.2021 № 551/21; 

- Нефьодов Олег Володимирович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 21.07.2021 № 552/21; 

- Павлишинець Василь Михайлович сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 21.07.2021 № 553/21; 

- ПП «ОЦІНКА ЕКО ЗАХІД» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 38122043) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 21.07.2021 № 

554/21; 

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

ЄДРПОУ 31550789) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 21.07.2021 № 

555/21; 

- ПП «ГРОМАДСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНИЙ ЦЕНТР» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  в ЄДРПОУ 33877813) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 21.07.2021 № 556/21; 

- Сушенцева Лілія Леонідівна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

21.07.2021 № 557/21; 

- Штих Михайло Мирославович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 21.07.2021 № 558/21; 

- Сюндюкова Юлія Володимирівна сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 21.07.2021 № 559/21; 

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

ЄДРПОУ 42285368) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 21.07.2021 № 

560/21; 

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

ЄДРПОУ 38576253) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 21.07.2021 № 

561/21; 

- Тарновська Ріна Вікторівна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

21.07.2021 № 562/21. 

 

Заступник директора Департаменту                       Катерина МАЛИШЕВА 
 


