
             

          
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  09.05.2022 року № 453 

 

ПЕРЕЛІК 

суб’єктів оціночної діяльності, інформація про яких включається до 

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 

 

ПП «ПЕРСЕЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 

20294268) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 03.05.2022 № 166/2022; 

- ПП «ТЕРНОПІЛЬСЬКЕ ЕКСПЕРТНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ БЮРО» 

(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 37710787) сертифікат 

суб’єкта оціночної діяльності від 03.05.2022 № 167/2022; 

- ПП «ІНФОРМАЦІЙНО - КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР» 

(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 32081143) сертифікат 

суб’єкта оціночної діяльності від 05.05.2022 № 174/2022; 

- Наливайко Вячеслав Степанович сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 05.05.2022 № 175/2022; 

- Когут Валерій Анатолійович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 05.05.2022 № 176/2022; 

- ПП «АКАДЕМІЯ ОЦІНКИ І ПРАВА» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 31810977) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

07.05.2022 № 182/2022; 

- КОЛЕКТИВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВСЬКЕ БЮРО ЕКСПЕРТІВ -

ОЦІНЮВАЧІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

22385041) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 07.05.2022 № 183/2022; 

- Тесленко Євгеній Петрович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

07.05.2022 № 184/2022. 

 
 

 

 

Директор Департаменту                                        Світлана БУЛГАКОВА 


