
             

          
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 «ПРОЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 38492839) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.06.2022 
№ 260/2022;

- Кравцова Ірина Вячеславівна (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2915216869) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
10.06.2022 №261/2022;

- «АВТО МАРКЕТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
37620919) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.06.2022 № 262/2022;

- ТОВ «ЮК «ПРАВО.ЮА» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 40322787) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.06.2022 
№ 263/2022;

- ТОВ «КОАПРИ Д» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
37718531) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.06.2022 № 264/2022;

- Дегтяр Вадим Олександрович (Донецька обл., м. Добропілля) 
сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.06.2022 № 265/2022;

- ПП «БЮРО ОЦІНКИ «ФЕНІКС-А» (ідентифікаційний код юридичної 
особи в ЄДРПОУ 43001498) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
10.06.2022 № 266/2022;

- ТОВ «ІНСЛЕЙТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 44890098) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.06.2022 
№ 267/2022;

- Бронін Андрій Олександрович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 3121316454) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
10.06.2022 №268/2022;

- Замуліна Наталія Володимирівна (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 2080414766) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 10.06.2022 № 269/2022;

- ТОВ «СТОЛИЦЯ-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 32830397) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.06.2022 
№ 270/2022.

Директор Департаменту Світлана БУЛГАКОВА


