
             

          
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 липня 2022 року № 755 

 

ПЕРЕЛІК 

суб’єктів оціночної діяльності, інформація про яких включається до 

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 

 

- ТОВ «БІЗНЕСГРУПЄВРО» (ідентифікаційний код юридичної особи в             

ЄДРПОУ - 44723171) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04.07.2022                     

№ 310/2022; 

- ТОВ «ГЕОСПЕКТР-7» (ідентифікаційний код юридичної особи в 

ЄДРПОУ - 40485820) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 05.07.2022 

№ 329/2022; 

- ПП «ПРОМСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи в 

ЄДРПОУ - 25519045) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04.07.2022 

№ 299/2022; 

- ПП «АВТО-СТАРТ ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи в 

ЄДРПОУ - 38560704) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 04.07.2022 

№ 300/2022; 

- ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ В НЕРУХОМОСТІ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи в ЄДРПОУ - 40177018) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 12.07.2022 № 341/2022; 

- ФОП Берлименко Тетяна Володимирівна (реєстраційний  номер 

облікової картки платника податків - 3152014704) сертифікат суб’єкта 

оціночної діяльності від 04.07.2022 № 291/2022; 

- ФОП Пус Ігор Іванович (реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків - 2349310271)  сертифікат суб’єкта оціночної діяльності    

від 04.07.2022 № 292/2022; 

- ФОП Мігонько Тетяна Іванівна (реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків - 2188819544)  сертифікат суб’єкта оціночної діяльності    

від 04.07.2022 № 298/2022; 

- ФОП Коломієць Володимир Сергійович (реєстраційний  номер 

облікової картки платника податків - 3221924236)  сертифікат суб’єкта 

оціночної діяльності від 04.07.2022 № 301/2022; 

- ФОП Демидась Оксана Григорівна (реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків - 2672104522)  сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 04.07.2022 № 305/2022; 

- ФОП Устименко Олег Олександрович (реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків - 2429610976)  сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 04.07.2022 № 306/2022; 

- ФОП Филь Олег Павлович (реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків - 2517306953)  сертифікат суб’єкта оціночної діяльності    

від 04.07.2022 № 307/2022; 



- ФОП Гречанюк Віталій Володимирович (реєстраційний  номер 

облікової картки платника податків - 2573702278)  сертифікат суб’єкта 

оціночної діяльності від 04.07.2022 № 308/2022; 

- ФОП Кузнецов Роман Валерійович (реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків - 2722112574)  сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 04.07.2022 № 309/2022; 

- ФОП Галинський Віталій Вікторович (реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків - 2921401490)  сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 05.07.2022 № 324/2022; 

- ФОП Лісовський Олександр Віталійович (реєстраційний  номер 

облікової картки платника податків - 2390207510)  сертифікат суб’єкта 

оціночної діяльності від 12.07.2022 № 342/2022; 

- ФОП Шумська Оксана Іванівна (реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків - 2489518487)  сертифікат суб’єкта оціночної діяльності     

від 12.07.2022 № 343/2022. 

 

 

 
 

 

 

Директор Департаменту                                             Світлана БУЛГАКОВА 


