
             

          
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  08.06.2022 року № 565 

 

ПЕРЕЛІК 
суб’єктів оціночної діяльності, інформація про яких включається до 

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 
 

ТОВ «ЕКСПЕРТ КОМПАНІ+» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 42814209) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 16.05.2022 
№ 200/2022; 

- Безуглий Сергій Васильович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 
від 18.05.2022 № 205/2022; 

- Гречковський Сергій Сергійович сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 18.05.2022 № 206/2022; 

- ТОВ «ЦЕНТР ОЦІНКИ ВЛАСНОСТІ «ПАРЕТО» (ідентифікаційний код 
юридичної особи  в ЄДРПОУ 38138307) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 18.05.2022 № 207/2022; 

- Чивчишу Олегу Петровичу сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 
18.05.2022 № 208/2022; 

- Жигаль Олена Василівна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 
27.05.2022 № 219/2022; 

- ТОВ «АВТОКРОС УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи  
в ЄДРПОУ 38190019) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 27.05.2022 
№ 220/2022; 

- Івашньов Олександр Вікторович сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 27.05.2022 № 221/2022; 

- Новіков Олександр Васильович сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 27.05.2022 № 223/2022; 

- СП «УВЕКОН» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 
14298612) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 31.05.2022 № 230/2022; 

- ТОВ «ДОМОВОЙ 1» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 
ЄДРПОУ 44683862) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 31.05.2022 
№ 232/2022; 

- Рощин Володимир Володимирович сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 31.05.2022 № 233/2022; 

- ПП «ОЦІНКА» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 
32800320) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 31.05.2022 № 234/2022; 

- Літвінов Олексій Дмитрович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 
від 31.05.2022 № 235/2022. 

 
 

Директор Департаменту                                        Світлана БУЛГАКОВА 


