
             

          
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 «ЗЕМЛЯ І ПРАВО» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ - 36892813) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 29Л 1.2022 
№ 570/2022;

- ПП «БІЗНЕС-ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ- 36254940) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 29Л 1.2022 
№571/2022;

- Козачок Федір Дмитрович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків - 2155521699) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
29.11.2022 № 572/2022;

- Годун Василь Анатолійович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків - 3188713878) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 
29Л 1.2022 №573/2022;.

- ТОВ «ОЦІНКА-ВЛАСНОСТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи 
в ЄДРПОУ - 37391193) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
06.12.2022 №581/2022;

- ТОВ «ЗЕМЛЯ ПЛЮС 2006» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ - 34407556) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 06.12.2022 
№582/2022; 4

- ТОВ «ДЕЛЬТА-КОНСАЛТИНГ» (ідентифікаційний код юридичної 
особи в ЄДРПОУ - 32236602) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
06.12.2022 №583/2022;

- . ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЕКСПЕРТНО-КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «РОМІС»
(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ - 30750399) сертифікат 
суб’єкта оціночної діяльності від 06.12.2022 № 587/2022;

- ТОВ «ІНТЕГРОВАНІ РІАЛ ІСГЕЙТ СЕРВІСИЗ» (ідентифікаційний код 
юридичної особи в ЄДРПОУ - 34615382) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 06.12.2022 № 589/2022; і

- ПП КВФ «АРСЕНАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи в
ЄДРПОУ - 22058224) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 06.12.2022 
№590/2022. ■

Директор Департаменту Світлана БУЛГАКОВА


