
               

           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

                                                         Київ           

13.08.2021                                                                                      № 1435 

 

 

 
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  13.08.2021 року № 1435 

 

ПЕРЕЛІК 

суб’єктів оціночної діяльності, інформація про яких включається до  

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 

 

Пілянський Ігор Степанович  сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

23.07.2021 № 563/21; 

- Ільєнко Світлана Володимирівна сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 23.07.2021 № 564/21; 

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

ЄДРПОУ 38364485) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 23.07.2021 № 

565/21; 

- ТОВ «БІНОМ - ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 38377892) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 27.07.2021 № 

566/21; 

- Кисіль Денис Валерійович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

27.07.2021 № 567/21; 

- Савченко Олександр Васильович сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 27.07.2021 № 568/21; 

- ТОВ «АУКЦІОННИЙ ЦЕНТР «УНІВЕРСАЛ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  в ЄДРПОУ 31262296) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 27.07.2021 № 569/21; 

- ПП «ЗОЛОТИЙ ЛЕВ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 30219611) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 27.07.2021 № 

570/21; 

- Любченко Ірина Петрівна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

27.07.2021 № 571/21; 

- ДП «ЦОІ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 00209131) 

сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 27.07.2021 № 572/21; 

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

25158707) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 28.07.2021 № 573/21; 

- Сушко Сергій В’ячеславович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 29.07.2021 № 574/21; 

- Гуртова Ганна Володимирівна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 29.07.2021 № 575/21; 

- Дьоміна Тетяна Олександрівна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 29.07.2021 № 576/21; 

- Боднар Михайло Миколайович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 30.07.2021 № 577/21; 

- КРЕМЕНЧУЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛТАВСЬКОЇ ТПП 

(ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 13964739) сертифікат 

суб’єкта оціночної діяльності від 30.07.2021 № 578/21; 



               

- Почтаренко Олександр Григорович сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 30.07.2021 № 579/21; 

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

ЄДРПОУ 36543425) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 30.07.2021 № 

580/21; 

- Омельчук Стефанія Анатоліївна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 30.07.2021 № 581/21; 

- Гасс Вадим Альбертович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

30.07.2021 № 582/21; 

- Троц Леся Володимирівна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

30.07.2021 № 583/21; 

- ТОВ «ІНФО – ЦЕНТР КОНСАЛТ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 44000997) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

02.08.2021 № 584/21; 

- ПП «СПІЛКА ЕКСПЕРТІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 36484826) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 02.08.2021 № 

585/21; 

- Грушевська Олена Григоріївна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 02.08.2021 № 586/21; 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НЕСІНА І 

КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 38359024) 

сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 02.08.2021 № 587/21; 

- Хажанець Микола Іванович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

02.08.2021 № 588/21; 

- ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЛОТОС» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  в ЄДРПОУ 31055348) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 03.08.2021 № 589/21; 

- ТОВ «МК ПРОЕКТ+» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 44383920) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 03.08.2021 № 

590/21; 

- Лісний Андрій Іванович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

03.08.2021 № 591/21; 

- Кравець Ігор Петрович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

03.08.2021 № 592/21; 

- ЕКСПЕРТНА ФІРМА «ЕТАЛОН» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 21397639) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

03.08.2021 № 593/21; 

- Калюта Павло Павлович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

03.08.2021 № 594/21; 

- Машкаринець Володимир Михайлович сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 06.08.2021 № 595/21; 

- ТОВ «ЗОДЧИЙ І К» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

35685115) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 06.08.2021 № 596/21; 

- Сорокін Сергій Вікторович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

06.08.2021 № 597/21; 



               

- Яцуба Олександр Миколайович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 09.08.2021 № 598/21; 

- ТОВ «СЗУ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 41635575) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.08.2021 № 

599/21; 

- ТОВ «НЕОС Т КОНСАЛТ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 44332566) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.08.2021 № 

600/21; 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКСПЕРТНО 

– ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР «СТАТУС» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 31607981) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.08.2021 № 

601/21; 

- КП «ЯРМОЛИНЕЦЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 14171047) сертифікат 

суб’єкта оціночної діяльності від 09.08.2021 № 602/21; 

- Пома Ольга Вікторівна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

09.08.2021 № 603/21; 

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

32550685) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.08.2021 № 604/21; 

- ПМП ПВФ «ЕЛІТА» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

19274757) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.08.2021 № 605/21; 

- Недайвода Віта Валеріївна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

09.08.2021 № 606/21; 

- Лазебник Анатолій Борисович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 09.08.2021 № 607/21; 

- Єрьоменко Катерина Іванівна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 09.08.2021 № 608/21; 

- Диль Ольга Ярославівна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

09.08.2021 № 609/21; 

- Лебедєв Володимир Миколайович сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 09.08.2021 № 610/21; 

- Михальчук Альбіна Володимирівна сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 09.08.2021 № 611/21; 

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

44200464) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.08.2021 № 612/21; 

- ТОВ «БІРЖА ПОДІЛЬСЬКА» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 32452151) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.08.2021 № 

613/21; 

- Шкабуро Ольга Миколаївна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

09.08.2021 № 614/21. 

 

Директор Департаменту                                     Світлана БУЛГАКОВА 
 

 


