
             

          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
                                                           Київ          
____________                                                                                        № _______

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 (у редакції наказу Фонду 
державного майна України від 08 червня 2017 року №  923)  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________________2022 року № _______

ПЕРЕЛІК
суб’єктів оціночної діяльності, інформація про яких включається до 

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

Борисяк Леонід Миколайович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 1917211772) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
30.08.2022 №435/2022;

- ДП «ПІККАРД ЕНД КО ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи 
в ЄДРПОУ 21675831) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 30.08.2022 
№ 436/2022;

- ВИНОГРАДІВСЬКЕ РАЙОННЕ БТІ (ідентифікаційний код юридичної 
особи в ЄДРПОУ 03344622) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
30.08.2022 №437/2022;

- ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ПРАВОВИЙ СОЮЗ» 
(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 39407640) сертифікат 
суб’єкта оціночної діяльності від 30.08.2022 № 438/2022;

- ТОВ «ЮК «ПРАВО.ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 40322787) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 30.08.2022 
№ 439/2022;

- Явцев Ігор В’ячеславович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2851424492) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
09.09.2022 №440/2022;

- Самсонова Вікторія Сергіївна (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2914502367) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
09.09.2022 №441/2022;

- Піх Микола Васильович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2225311352) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
09.09.2022 №442/2022;

- Лісничий Микола Іванович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2153503550) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
09.09.2022 №443/2022;

- Гаврилов Володимир Володимирович (реєстраційний номер облікової
картки платника податків 2698207812) сертифікат суб’єкта оціночної
діяльності від 09.09.2022 № 444/2022;

- Глазирін Володимир Федорович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2094322015) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
09.09.2022 № 445/2022;

- Токарський Сергій Володимирович (реєстраційний номер облікової
картки платника податків 3356001298) сертифікат суб’єкта оціночної
діяльності від 09.09.2022 № 446/2022;

- Риженкова Валентина Олександрівна (реєстраційний номер облікової
картки платника податків 2158705726) сертифікат суб’єкта оціночної
діяльності від 09.09.2022 №447/2022;



- Камінська Ольга Григорівга (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2833207981) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
09.09.2022 №448/2022;

- Золотарьов Олександр Миколайович (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 2395610271) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 09.09.2022 № 449/2022;

- TOB «ВІНЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
35373895) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.09.2022 
№ 450/2022;

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БІЗНЕС -  
ГРУПА СПІВДРУЖНІСТЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 33481340) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.09.2022 
№ 451/2022;

- ПП «АЛЬЯНС ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 35822677) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.09.2022 
№ 452/2022;

- TOB «СКС» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
38977364) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.09.2022 
№ 453/2022;

- ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗЕМЕЛЬНО -  КАДАСТРОВИЙ 
ІНСТИТУТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 44081115) 
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.09.2022 № 454/2022;

- ПП «ОЦІНКА-плюс» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 44690434) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.09.2022 
№ 455/2022;

- ПП «УКРАЇНСЬКЕ БЮРО ОЦІНКИ ТА АРХІТЕКТУРИ» 
(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 44763743) сертифікат 
суб’єкта оціночної діяльності від 09.09.2022 № 456/2022.

Заступник директор Департаменту


