
             

          
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  15.07.2022 №  746 

 

ПЕРЕЛІК 

суб’єктів оціночної діяльності, інформація про яких включається до 

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 
 

- Матлаш Любов Григорівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2446910724) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

04.07.2022 № 315/2022; 

- ТОВ «ЄАК «ДОВІРА» (ідентифікаційний код юридичної особи в 

ЄДРПОУ 35757708) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04.07.2022 

№ 317/2022; 

- ПП «ЦЕНТР НЕРУХОМОСТІ-ЧЕРНІГІВ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи в ЄДРПОУ 35029620) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 04.07.2022 № 319/2022; 

- ТОВ «ЦЕНТР НЕРУХОМОСТІ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи в ЄДРПОУ 32946943) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності                             

від 04.07.2022 № 318/2022; 

- Кльофа Михайло Іванович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 3207808316) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності                      

від 04.07.2022 № 316/2022; 

- Роман Тетяна Йосипівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2846703224) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності                      

від 04.07.2022 № 320/2022; 

      - ТЗОВ «ВАЛКОЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 

13819807) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04.07.2022                              

№ 321/2022; 

      - ТОВ «ЗЕМЕЛЬНЕ БЮРО «ХРЕЩАТИК» (ідентифікаційний код 

юридичної особи в ЄДРПОУ 37853251) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 04.07.2022  № 314/2022; 

      -  ТОВ «ОЦІНКА ОК» (ідентифікаційний код юридичної особи в 

ЄДРПОУ 44884571) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04.07.2022  

№ 303/2022; 

      -  ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ» ідентифікаційний 

код юридичної особи в ЄДРПОУ 39667917) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 04.07.2022  № 302/2022. 

 

 

 

   Директор Департаменту                                           Світлана БУЛГАКОВА 

 


