
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

Терленко Павло Анатолійович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2642107197) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
29.09.2022 №489/2022;

- ТОВ «АНТАН-ЮГ» (ідентифікаційний код юридичної особи в
ЄДРПОУ 33573258) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 29.09.2022 
№ 490/2022;

- Васильченко Володимир Володимирович (реєстраційний номер
облікової картки платника податків 2947420751) сертифікат суб’єкта 
оціночної діяльності від 30.09.2022 № 491/2022;

- Єнікєєв Ільмір Мірхатович (реєстраційний номер облікової картки
платника податків 2519615115) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
30.09.2022 №492/2022;

- Кучеренко Тарас Валерійович (реєстраційний номер облікової картки
платника податків 2899803430) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
04.10.2022 №493/2022;

- TOB «ВІТ-ОКС» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ
38892375) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04.10.2022 
№ 494/2022;

- ТОВ «ФАКТОР-ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в
ЄДРПОУ 44824224) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04.10.2022 
№ 495/2022;

- Таран Євгеній Леонідович (реєстраційний номер облікової картки
платника податків 2915406351) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
04.10.2022 № 496/2022;

- Хоменко Олександр Миколайович (реєстраційний номер облікової
картки платника податків 2513515615) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 04.10.2022 № 497/2022.

Директор Департаменту Світлана БУЛГАКОВА
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