
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

_______________                                 Київ                                       № _________
                                                                                    

Про анулювання та видачу сертифікатів 
суб’єктів оціночної діяльності 

Відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні», Положення про порядок 
анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом 
Фонду державного майна України від 27 березня 2006 року № 513 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за
№ 417/12291 (із змінами) та 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), та 
враховуючи заяви суб’єктів оціночної діяльності про анулювання сертифікатів 
суб’єктів оціночної діяльності, а також за результатами перевірки документів, 
поданих суб’єктами господарювання для отримання сертифікатів  суб’єктів 
оціночної діяльності,

НАКАЗУЮ:

1.  Анулювати сертифікати суб’єктів оціночної діяльності, видані Фондом 
державного майна України суб’єктам господарювання  згідно з додатком 1.

2.  Видати суб’єктам господарювання  сертифікати  суб’єктів оціночної 
діяльності згідно з додатком 2.

3.  Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 
діяльності вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.
      4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 
діяльності.

Заступник Голови  Фонду                                                        Юлія БЄЛОВА



Додаток 1 до наказу Фонду державного майна України  

27.10.2022 року № 1276                                

                    

 

                     

Перелік суб’єктів господарювання, яким анулюються сертифікати суб’єктів 

оціночної діяльності   

 

1. Баранов Валерій Валентинович (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків - 2294910270) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 27.10.2020 № 957/20; 

2. Дегтяр Олександр Іванович (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків - 1955611671) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 27.09.2019 № 738/19; 

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ ТА ОЦІНКИ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ - 35303042) сертифікат 

суб’єкта оціночної діяльності від 15.10.2019 № 783/19. 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту                                            Світлана БУЛГАКОВА 

 

 

 
 

 

 

 

 



Додаток до наказу Фонду державного майна України  

27.10.2022 року № 1276                                 

                    

 

                     

                   Перелік суб’єктів господарювання, яким Фонд прийняв рішення 

видати сертифікат суб’єкта  оціночної діяльності 

 

1. Баранов Валерій Валентинович (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків - 2294910270);  

2. Дегтяр Олександр Іванович (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків - 1955611671);  

3. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПІВДЕННО-УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ ТА ОЦІНКИ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ - 35303042); 

4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОНСАЛТИНГ ЕКСПЕРТИЗА» (ідентифікаційний код юридичної особи в 

ЄДРПОУ - 44883934). 

 

 

 

 

Директор Департаменту                                        Світлана БУЛГАКОВА 

 

 
 


