
             

          
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 «ПРАЙСУОТЕРХАУСКУПЕРС» (ідентифікаційний код юридичної 
особи в ЄДРПОУ 20029371) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
14.06.2022 №271/2022;

- ТОВ «СПЕЦЮСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
42639214) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 14.06.2022 № 272/2022;

- ТОВ «БОКРЕ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
32927648) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 14.06.2022 № 273/2022;

- ПП «АС ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 37204732) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 14.06.2022 
№ 274/2022;

- ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕКСПЕРТ КОНСАЛТИНГ» (ідентифікаційний код 
юридичної особи в ЄДРПОУ 40043034) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 16.06.2022 № 276/2022;

- ТОВ «ЕСУ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
39564668) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 16.06.2022 № 277/2022;

- Олефіренко Віталій Валентинович (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 2615304075) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 16.06.2022 №283/2022;

- Безпятий Анатолій Олексійович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 1997018055) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
16.06.2022 №284/2022;

- ТОВ «СФЕРА 33» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
38239331) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 16.06.2022 № 285/2022;

- Максименко Тетяна Олексіївна (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2357705083) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
16.06.2022 № 286/2022;

- Дядченко Сергій Михайлович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2581115619) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
20.06.2022 №289/2022.

Директор Департаменту Світлана БУЛГАКОВА


