
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
НАКАЗ

Київ №

Про зупинення доступу
суб'єктам оціночної діяльності та оцінювачам 
до єдиної бази даних звітів про оцінку

Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», 
абзаців четвертого, дев’ятого та десятого пункту 2 розділу ІІ Порядку ведення 
єдиної бази даних звітів про оцінку, затвердженого наказом Фонду державного 
майна України від 17.05.2018 № 658, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 05.06.2018 за № 677/32129 (зі змінами) (далі -  Порядок), у зв'язку із 
внесенням до Єдиної бази даних звітів про оцінку (далі -  Єдина база) документів, 
що не містять ознак звітів про оцінку (відповідно до вимог, встановлених, 
зокрема, абзацом другим п. 61 Національного стандарту № 1 «Загальні засади 
оцінки майна і майнових прав», затвердженим постановою Кабінету Міністрів 
України від 10.09.2003 № 1440)

НАКАЗУЮ:

1. Зупинити доступ до Єдиної бази суб’єктам оціночної діяльності та 
оцінювачам, які безпосередньо проводили оцінку, згідно з додатком до цього 
наказу.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 
діяльності вжити заходів щодо зупинення доступу до Єдиної бази суб'єктам 
оціночної діяльності та оцінювачам, які безпосередньо проводили оцінку, згідно з 
додатком до 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

ив
Фонд державного майна України 
№1289 від 31.10.2022 
Белова Ю.В. (Заступник Голови Фонду) 
29.10.2022 11:34



Додаток до наказу
Фонду державного майна України
від «____ 2022 року № .

ПЕРЕЛІК
суб'єктів оціночної діяльності та оцінювачів, 

яким зупиняється доступ до єдиної бази даних звітів про оцінку

1. ПП «КІРОВОГРАДСЬКЕ БЮРО ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ» (ідентифікаційний 

код юридичної особи в ЄДРПОУ 39096177, сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 16.12.2019 №969/19);

1.1. Коркач Станіслав Леонідович (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 

16.12.2006 МФ№  4687).

2. ФОП Ротаєнко Валентина Олексіївна (ідентифікаційний код юридичної особи 

в ЄДРПОУ 39096177, сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 30.09.2020 

№ 872/20);

2.1. Ротаєнко Валентина Олексіївна (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від

04.07.2020 МФ № 65-1).

3. ТОВ «ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА МАЙНОВИХ ПРАВ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи в ЄДРПОУ 40770249, сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від

25.06.2021 №494/21);

3.1. Гуменюк Катерина Миколаївна (кваліфікаційне свідоцтво оцінювача від 

25.06.2016 МФ № 120).

Директор Департаменту 
оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності Світлана БУЛГАКОВА


