
             

          
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
ч

Паляниця Андрій Борисович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2264662755) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
22.09.2022 №457/2022;

- ТОВ «ЮРФОРМАТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 39730260) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 22.09.2022 
№ 458/2022;

- ТОВ «АКТИВ ІНВЕСТМЕНТС» (ідентифікаційний код юридичної 
особи в ЄДРПОУ 38110530) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
22.09.2022 № 471/2022;

- ТОВ «ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА МАЙНА» (ідентифікаційний код 
юридичної особи в ЄДРПОУ 44883709) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 22.09.2022 № 472/2022;

- ТОВ «НАЗАРЕТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
32889330) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 22.09.2022 № 473/2022;

- Нікотін Денис Євгенійович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2956901932) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
22.09.2022 №474/2022;

- Яковенко Євген Михайлович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 3070208639) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
22.09.2022 №475/2022;

- Каримов В’ячеслав Васильович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 3135502015) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
22.09.2022 № 476/2022;

- Любовський Владислав Ігорович (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 3247906914) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 22.09.2022 № 477/2022;

- ПП «ЕКСПЕРТ-СЕРВІС-АЛЬФА» (ідентифікаційний код юридичної 
особи в ЄДРПОУ 33001205) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
22.09.2022 № 478/2022;

- ТОВ «ВЕКТОР ОЦІНКИ» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 38671351) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 22.09.2022 
№ 479/2022;

- ТОВ «ОЦІНКА БІЗНЕС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 
в ЄДРПОУ 44741803) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 22.09.2022
№ 480/2022.

Директор Департаменту Світлана БУЛГАКОВА


