
           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

 

09.08.2021                                            Київ                                          №   1395 
 

 
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  22 червня 2021 року № 1072,  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 09.08.2021 № 1395 

 

 

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 Код 

ЄДРПОУ 

Номер 

сертифiката 

суб'єкта 

оцiночної 

дiяльностi 

Дата видачi 

сертифiката 

суб'єкта оцiночної 

дiяльностi 

1 ПП «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ «ГОБСЕК» м. Одеса 26210462 11/20 10-01-2020 

2 ТОВ «АЛЬФА-ТЕКНОР» Одеська обл. 20971852 632/20 21-07-2020 

3 ФОП Сироватський Ігор Вадимович м. Полтава ---------------- 737/19 27-09-2019 

4 ФОП Шернін Михайло Олександрович м. Харків ---------------- 842/19 05-11-2019 

5 КП «ТАРУТИНСЬКЕ РАЙОННЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ 
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТАРУТИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ» 

Одеська обл. 22512752 606/19 31-07-2019 

 

 

 

 
Директор  Департаменту                                                                 Світлана БУЛГАКОВА 

 

 
 


