
             

          
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

ТОВ «НЕКСІЯ ДК. ОЦІНЮВАЛЬНІ ПОСЛУГИ» (ідентифікаційний код 
юридичної особи в ЄДРПОУ 38008231) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 25Л0.2022 №506/2022;

- ПП «КОНСАЛТ -  СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 33664266) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25.10.2022 
№ 507/2022;

- ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНО-ПРАВОВИЙ СОЮЗ» 
(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 39407640) сертифікат 
суб’єкта оціночної діяльності від 25.10.2022 № 508/2022;

- Кузьмич Катерина Олександрівна (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 3219409681) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 25.10.2022 №509/2022;

- Левурда Лілія Федорівна (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2641507422) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
25.10.2022 №510/2022;

- Бовкунов Юрій Опанасович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2459319813) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
25.10.2022 №511/2022;

- Данченко Сергій Костянтинович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2709708592) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
25.10.2022 №512/2022;

- Гуков Вячеслав Валерійович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2545117052) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
25.10.2022 №513/2022;

- ТОВ «ПІВДЕННО -  УКРАЇНСЬКЕ БЮРО КОНСАЛТИНГУ ТА 
ОЦІНКИ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 35303042) 
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 27.10.2022 № 514/2022;

- ТОВ «КОНСАЛТИНГ ЕКСПЕРТИЗА» (ідентифікаційний код 
юридичної особи в ЄДРПОУ 44883934) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 27.10.2022 № 515/2022;

- Дегтяр Олександр Іванович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 1955611671) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
27.10.2022 №516/2022;

- Баранов Валерій Валентинович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2294910270) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
27.10.2022 №517/2022;



- TOB «КОМПАНІЯ «ПАРУС» (ідентифікаційний код юридичної особи 
в ЄДРПОУ 34321485) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 28.10.2022 
№518/2022;

- ТОВ «ОЦІНЮВАЧ ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
в ЄДРПОУ 44864212) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 28.10.2022 
№519/2022;

- ТОВ «ЦЕНТР ОЦІНКИ «ПАРТНЕР» (ідентифікаційний код юридичної 
особи в ЄДРПОУ 44726785) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
28.10.2022 №520/2022;

- ПП «ЕКСПЕРТ-АНАЛІТИК» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 25405318) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 28.10.2022 
№521/2022;

- ТОВ «ВАШ ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 44791304) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 28.10.2022 
№ 522/2022;

- ТОВ АГЕНТСТВО ПО НЕРУХОМОСТІ «ДІСКОНТ» (ідентифікаційний 
код юридичної особи в ЄДРПОУ 21838322) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 28.10.2022 № 523/2022.

Директор Департаменту Світлана БУЛГАКОВА


