
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
_____________2022 року №_______

Перелік суб’єктів господарювання, яким анулюються сертифікати суб’єктів
ОЦІНОЧНОЇ д ія л ь н о с т і

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІРМА «РОД» (ідентифікаційний код 
юридичної особи в ЄДРПОУ -  38682651), сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 
від 15.10.2019 ІТо 785/19;

-  Горопацька Марина Вікторівна (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків -  2645118180), сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
31.10.2019 № 835/19;

-  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКСПЕРТ-ЦЕНТР» (ідентифікаційний код
юридичної особи в ЄДРПОУ -  22081737), сертифікат суб’єкта оціночної
діяльності від 25.10.2019 № 823/19;

-  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» (ідентифікаційний код
юридичної особи в ЄДРПОУ -  42718421), сертифікат суб’єкта оціночної
діяльності від 12.11.2019 № 867/19;

-  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» (ідентифікаційний
код юридичної особи в ЄДРПОУ -  40905021), сертифікат суб’єкта оціночної
діяльності від 28.11.2019 № 905/19;

-  Чумак Крістіна Сергіївна (реєстраційний номер облікової картки платника 
податків -  3528805320), сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 23.10.2021 
№775/21;

-  Сологуб Вадим Якович (реєстраційний номер облікової картки платника 
податків -  2520400354), сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25.11.2019 
№ 895/19;

-  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОК СЕРВІС
ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ -  32151901),
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 16.12.2019 № 959/19;

-  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВЧАЛЬНО-
КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР «ЕКСПЕРТ-Л» (ідентифікаційний код юридичної 
особи в ЄДРПОУ -  31408913), сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
22.11.2019 №891/19;

-  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙЕЙДЖІ 
КОНСАЛТИНҐ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ -  32212183), 
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 26.03.2019 № 234/19.

Директор Департаменту Світлана БУЛГАКОВА



Додаток 2 до наказу Фонду державного майна України 
________________2022 року №_______

Перелік суб’єктів господарювання, яким Фонд прийняв рішення 
видати сертифікати суб’єктів оціночної діяльності

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ФІРМА «РОД» (ідентифікаційний код 
юридичної особи в ЄДРПОУ -  38682651);

-  Горопацька Марина Вікторівна (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків -  2645118180);

-  ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКСПЕРТ-ЦЕНТР» (ідентифікаційний код 
юридичної особи в ЄДРПОУ -  22081737);

-  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» (ідентифікаційний код
юридичної особи в ЄДРПОУ -  42718421);

-  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ЕССЕТ ЕКСПЕРТАЙЗ» (ідентифікаційний
код юридичної особи в ЄДРПОУ -  40905021);

-  Федоренко Крістіна Сергіївна (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 3528805320);

-  Сологуб Вадим Якович (реєстраційний номер облікової картки платника 
податків -  2520400354);

-  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БРОК СЕРВІС 
ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ -  32151901);

-  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАВЧАЛЬНО- 
КОНСАЛТИНГОВИЙ ЦЕНТР «ЕКСПЕРТ-Л» (ідентифікаційний код юридичної 
особи в ЄДРПОУ -  31408913);

-  ПРИВАТШ ПІДПРИЄМСТВО «ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ЕКСПЕРТНО- 
КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ БЮРО» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
-  37710787);

-  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АЙЕЙДЖІ 
КОНСАЛТИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ -  32212183);

-  Кулик Вікторія Борисівна (реєстраційний номер облікової картки платника 
податків -  2899025201);

-  ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРО БУД 
ЕКСПЕРТ КОНСАЛТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ -  
44765651).

Директор Департаменту Світлана БУЛГАКОВА


