
             

          
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
з питань цифрового розвитку, 
цифрових трансформацій 
і цифровізації                                                                        Денис ШУГАЛІЙ



Додаток до наказу Фонду державного майна України 

від 12.01.2023 2022 року № 61 

 

ПЕРЕЛІК 

суб’єктів оціночної діяльності, інформація про яких включається до 

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 

 

 

Лапкіна Тетяна Василівна  (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2326403920), сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  від 

05.01.2023  № 9/2023; 

- Іщенко Станіслав Васильович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 1975104152), сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

05.01.2023  № 8/2023; 

- Жупійов Юрій Миколайович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2789023874), сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

05.01.2023  № 7/2023; 

- Дейкун Сергій Володимирович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2696914153), сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

05.01.2023  № 6/2023; 

- Розсохач Сергій Юрійович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2644911755), сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

05.01.2023  № 5/2023; 

- Самуляк Тарас Миронович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків – 2875503678), сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

05.01.2023  № 4/2023; 

- Терентьєв Леонід Іванович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - 2555709311)), сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

05.01.2023  № 3/2023; 

- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ «АПЕКС» 

(ідентифікаційний код юридичної особи в  ЄДРПОУ – 36183078), сертифікат 

суб’єкта оціночної діяльності від 05.01.2023  № 2/2023; 

- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «САНАТА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи в ЄДРПОУ – 33457009), сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 05.01.2023  № 1/2023; 

- ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«СТРАХОВЕ АГЕНТСТВО ПОЛІ-СТРАХУВАННЯ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи в ЄДРПОУ – 38054267), сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 05.01.2023  № 14/2023; 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«ПРИКАРПАТЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в 

ЄДРПОУ – 30810049)), сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  від 

05.01.2023  № 13/2023; 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АДВАНС 

ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 38660952); 

сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.01.2023  № 11/2023; 



 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА 

«СИГНАЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 25465154), 

сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.01.2023  № 10/2023; 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОЛЛІЄРЗ 

ІНТЕРНЕШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 

32956569), сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.01.2023  № 12/2023. 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту                                             Світлана БУЛГАКОВА 

 

 


