
             

          
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  29 червня 2022 року № 663 

ПЕРЕЛІК 

суб’єктів оціночної діяльності, інформація про яких включається до 

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 

 

- ФОП Маковейчук Михайло Іванович (реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків - 2808307631) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності  від 16.06.2022  № 275/2022; 

- ФОП Віхарєв Ярослав Володимирович (реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків - 2995321951) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 16.06.2022 № 278/2022; 

- ФОП Безчастний Олексій Леонідович (реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків - 2145901615) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності  від 16.06.2022  № 279/2022; 

- Манахов Сергій Володимирович (реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків - 2847613299) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності      

від 16.06.2022 № 280/2022; 

- ФОП Литвин Олександр Сергійович (реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків - 3028417414) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 16.06.2022 № 281/2022; 

- ФОП Микитич Оксана Сергіївна (реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків - 3099609622) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності     

від 16.06.2022  № 282/2022; 

- Сторожик Володимир Степанович (реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків - 2496916351) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності   від 16.06.2022  № 287/2022; 

- Дрозд Юрій Олександрович (реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків - 2975007870) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності     

від 17.06.2022  № 288/2022; 

- ФОП Вальченко Ігор Володимирович (реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків - 2708818254) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 20.06.2022 № 290/2022. 

 

 

 
 

Директор Департаменту                                             Світлана БУЛГАКОВА 


