
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

 _____________                                   Київ                                       №  _______
                                                                                    

Про видачу сертифікатів  суб’єктів
оціночної діяльності 

Відповідно до  статті 19 Закону України «Про оцінку майна, майнових 
прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з пунктом 1 
розділу ІІІ  Положення про видачу сертифікатів суб’єктів оціночної 
діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 14 
березня  2002 року № 479, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 
березня 2002 року за № 312/6600 (із змінами), за результатами  розгляду та 
перевірки  документів, поданих суб’єктами господарювання,

НАКАЗУЮ:

1.Видати суб’єктам господарювання згідно з додатком  сертифікати  
суб’єктів оціночної діяльності.

2.  Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 
діяльності вжити заходів щодо оприлюднення 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  

                                                                                                                 19.01.2023  року №  101                              

                    

 

                     

                   Перелік суб’єктів господарювання, яким Фонд прийняв рішення 

видати сертифікати суб’єктів оціночної діяльності  

 

1. Кірей Костянтин Леонідович  (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 2386104475); 

2. Жиров Андрій Костянтинович (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 2558411037); 

3. Данченко Оксана Іллівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2444715106); 

4. Саранча Катерина Олексіївна (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 3154916747); 

5. Леньо В’ячеслав Михайлович (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 2886002277); 

6. Антипенко Андрій Вікторович (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків – 2801909037); 

7. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПРОФОЦІНКА» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 

37278322); 

8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ОЦІНКА КИЇВ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 

44846672); 

9. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«МАКСІМА КАПІТАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 

– 33887161); 

10. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ЕКСПЕРТНІ РІШЕННЯ+» (ідентифікаційний код юридичної особи в 

ЄДРПОУ – 44798357). 

11. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«БУХГАЛТЕРСЬКЕ БЮРО «ЛЕГГЕТ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи в ЄДРПОУ – 23355941). 

 

 

 

Директор Департаменту                                            Світлана  БУЛГАКОВА                                 

 

 


