
             

          
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

Філіпович Олександр Йосипович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2558010536) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
04.07.2022 № 293/2022;

- Лепіска Олександр Миколайович (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 2616905179) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 04.07.2022 № 294/2022;

- Пидатко Вікторія Валеріївна (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2832504788) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
04.07.2022 №295/2022;

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОНС А ЛТИНГ ОВ А КОМПАНІЯ «ЕТНА» (ідентифікаційний код
юридичної особи в ЄДРПОУ 39365977) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 04.07.2022 № 296/2022;

- Ціолковський Олег Степанович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 3156412732) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
04.07.2022 № 297/2022;

- Рамбовський Андрій Олексійович (реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 2749214237) сертифікат суб’єкта оціночної 
діяльності від 04.07.2022 № 304/2022;

- Володько Оксана Василівна (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 3083204627) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
04.07.2022 №311/2022;

- Петрик Олексій Іванович (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 1892804410) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
04.07.2022 №312/2022;

- ТОВ КЦ «АЛЕАНА» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 30816098) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04.07.2022 
№ 313/2022;

- ПП «ІЗЯСЛАВ-ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 32814155) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.07.2022 
№ 323/2022;

- ТОВ «ШЕРЛІ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 44668315) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.07.2022 
№ 326/2022;

- Аверкіна Наталя Володимирівна (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2710114867) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
05.07.2022 № 327/2022;



- Позднякова Ірина Ігорівна (реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 3332318205) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від
05.07.2022 № 328/2022.

Директор Департаменту Світлана БУЛГАКОВА


