
             

          
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  06 червня 2022 року № 553 

ПЕРЕЛІК 

суб’єктів оціночної діяльності, інформація про яких включається до 

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 

 

- ФОП Наливайко Олександр Павлович  сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності  від 27.05.2022  № 212/2022; 

- ФОП Горобець Юрій Миколайович сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності  від 27.05.2022  № 213/2022; 

- ФОП Ткачук Максим Сергійович сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності  від 27.05.2022  № 214/2022; 

- ФОП Кушнеренко Ірина Вікторівна сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності  від 27.05.2022  № 215/2022; 

- ТОВ «СВІТЛИЦЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 

- 31490662) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 27.05.2022                     

№ 216/2022; 

- ФОП Бокоч Іван Іванович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності       

від 27.05.2022  № 217/2022; 

- ПОЛТАВСЬКА ТОРГОВО - ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА 

(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ - 02944892) сертифікат 

суб’єкта оціночної діяльності від 27.05.2022 № 218/2022; 

- ТОВ «ГЛОУБ ТРЕНІНГ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 

в ЄДРПОУ - 35001427) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності                          

від 27.05.2022 № 222/2022; 

- ФОП Климченко Віталій Миколайович сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 27.05.2022 № 224/2022; 

- ФОП Рябущенко  Наталія Миколаївна сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності  від 27.05.2022  № 225/2022; 

- ТОВ «ЗЕМЛЯ І ПРАВО» (ідентифікаційний код юридичної особи в 

ЄДРПОУ - 36892813) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  від 27.05.2022  

№ 226/2022; 

- ТОВ «ІНСТИТУТ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕФОРМ ТА РЦІОНАЛЬНОГО 

ЗЕМЕЛЕКОРИСТУВАННЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи в 

ЄДРПОУ - 37721249) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  від 27.05.2022  

№ 227/2022; 

- ФОП Лисиця Анна Сергіївна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  

від 27.05.2022  № 228/2022; 

- ФОП Красніков Сергій Володимирович сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності  від 27.05.2022  № 229/2022. 

 

 

 
 

Директор Департаменту                                             Світлана БУЛГАКОВА 


