
 

 

 

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

                                                           Київ           

10.07.2019                                                                                       № 688 

 

 

 
Щодо  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                                                     Євген АСТАШЕВ                                                  

 
 

 

 

 

 

 

 



Додаток до наказу Фонду державного майна України 

від  10 07 2019 № 688 

 

ПЕРЕЛІК 

суб’єктів оціночної діяльності, інформація про яких включається до  

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 
 

- Чумаченко Володимир Миколайович (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 1661702176) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 27.06.2019 № 492/19; 

- МП «СТИМУЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

19173111) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 27.06.2019 № 493/19; 

- ПРАТ «ЛЬВІВ – АВТО» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 03112892) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 27.06.2019 

№ 494/19; 

- Маменко Володимир Леонідович (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2073802958) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 27.06.2019 № 495/19; 

- ПП «ОЦІНКА ПОДІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 32289334) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 27.06.2019 

№ 496/19; 

- Аверкіна Наталя Володимирівна (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2710114867) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 27.06.2019 № 499/19; 

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

ЄДРПОУ 43013259) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 27.06.2019 

№ 497/19; 

- ЗУРАБ (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 23970563) 

сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 01.07.2019 № 500/19; 

- ТОВ «ВІРНИЙ ВИБІР -5617» (ідентифікаційний код юридичної особи  

в ЄДРПОУ 42994092) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 27.06.2019 

№ 498/19; 

- ПП «ІЗЯСЛАВ – ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи  

в ЄДРПОУ 32814155) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 02.07.2019 

№ 502/19; 

- Демидась Оксана Григорівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2672104522) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

02.07.2019 № 501/19; 

- ТОВ «ЮФ «ГРІТЧИН ТА ПАРТНЕРИ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  в ЄДРПОУ 40483556) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 04.07.2019 № 505/19; 



- Авраменко Надія Олександрівна (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2846906020) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 04.07.2019 № 507/19; 

- Смаровоз Олександр Юрійович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2936601693) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

04.07.2019 № 506/19; 

- Козак Наталія Валентинівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2628401441) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

04.07.2019 № 504/19; 

- Береговий Валерій Миколайович (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2841317752) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 04.07.2019 № 503/19; 

- ТОВ «ЦЕНТР НЕРУХОМОСТІ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 32946943) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

08.07.2019 № 511/19; 

- Затинацький Едуард Григорович (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2560018856) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 08.07.2019 № 510/19; 

- Бродяний Віктор Миколайович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 1916302011) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

08.07.2019 № 509/19; 

- Кузнецов Роман Валерійович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2722112574) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

08.07.2019 № 508/19; 

- Мірчук Олена Вікторівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 3010602682) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

08.07.2019 № 512/19; 

- Васильченко Володимир Володимирович (реєстраційний номер 

облікової картки платника податків 2947420751) сертифікат суб’єкта 

оціночної діяльності від 08.07.2019 № 513/19; 

- ТОВ «МЕГАПОЛІС І ПАРТНЕРИ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 39191322) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

08.07.2019 № 514/19; 

- ТОВ «УКРЕКСПЕРТИЗА - ЦЕНТР» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 40404249) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

08.07.2019 № 515/19; 

- Годун Василь Анатолійович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 3188713878) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

08.07.2019 № 516/19; 

- ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «АСТРЕЯ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  в ЄДРПОУ 43073941) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 08.07.2019 № 517/19; 

- Цвіляк Дмитро Олександрович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 3363016337) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

08.07.2019 № 518/19; 



- ТОВ «ЮКРЕЙНІАН АПРЕЙЗЕЛ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 37245344) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

08.07.2019 № 519/19; 

- Мачкур Петро Андрійович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2210517053) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

08.07.2019 № 520/19; 

- Парафенко Іван Олександрович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 3496811877) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

08.07.2019 № 521/19; 

- Бондар Дмитро Миколайович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2988915191) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

08.07.2019 № 522/19; 

- Тінкован Раїса Дмитріївна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2285825285) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

08.07.2019 № 523/19; 

- Павлухіна Римма В’ячеславівна (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 3163007606) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 09.07.2019 № 524/19; 

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

38839620) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.07.2019 № 525/19; 

- Коптєва Ольга Сергіївна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2808613625) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

09.07.2019 № 526/19; 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГЕНЦІЯ 

«ЕКСПЕРТИЗА ТА ОЦІНКА» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 31752465) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.07.2019 

№ 527/19. 

 

 

 
 

 

 

Заступник директора Департаменту                       Катерина МАЛИШЕВА 


