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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

Київ №

Про анулювання сертифікатів 
суб’єктів оціночної діяльності

Відповідно до статті 20 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 (у редакції наказу Фонду державного майна України
від 01 жовтня 2015 № 1465) (із змінами), відповідно до наказу Фонду 
державного майна України від 12 травня 2022 року № 461, яким тимчасово 
зупинено дію кваліфікаційних свідоцтв фахівців-оцінювачів (за напрямами 
оцінки майна, що відповідають напрямам і спеціалізаціям, зазначеним у 
сертифікатах суб’єктів оціночної діяльності -  суб’єктів господарювання, до 
штатного складу яких входять зазначені вище оцінювачі),

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

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 
діяльності внести зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів 
оціночної діяльності та здійснити заходи щодо інформування громадськості 
про зміст цього наказу.

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

НАКАЗУЮ:

Заступник Голови Фонду Юлія БЄЛОВА



Додаток до наказу Фонду державного майна України 
від_______________ 2022 року № ______

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

1. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ТИТАН» (ідентифікаційний код юридичної особи 
в ЄДРПОУ - 32557350) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.11.2019 
№ 847/19;

2. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 
«СТРИЙСЬКЕ МІЖРАЙОННЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» 
(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ - 03348614) сертифікат 
суб’єкта оціночної діяльності від 14.04.2020 № 289/20;

3. ФОН Ковачов Степан Євгенович (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків - 3145002457) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 05.11.2019 № 841/19;

4. ФОП Ковачова Світлана Іванівна (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків - 2368106249) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 07.04.2020 № 263/20.

Директор Департаменту Світлана БУЛГАКОВЖ


