
             

          
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  25 липня 2022 року № 776 

 

ПЕРЕЛІК 

суб’єктів оціночної діяльності, інформація про яких включається до 

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 

 

- ТОВ «АГЕНЦІЯ «ЕКСПЕРТИЗА ТА ОЦІНКА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи в ЄДРПОУ - 31752465) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 12.07.2022 № 350/2022; 

- ТОВ «АЛЬЯНС-УКРЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи в ЄДРПОУ - 38418954) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності            

від 12.07.2022 № 344/2022; 

- ДП «ІНФОРМАЦІЙНІ СУДОВІ СИСТЕМИ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи в ЄДРПОУ - 34614292) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 08.07.2022 № 331/2022; 

- ТОВ «ПРОФ ПЛЮС ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи в ЄДРПОУ - 44786734) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності            

від 08.07.2022 № 332/2022; 

- ТОВ «ХАРКІВСЬКА ТОВАРНА БІРЖА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи в ЄДРПОУ - 44662507) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 08.07.2022 № 336/2022; 

- ПП «ЕКСПЕРТНЕ БЮРО» (ідентифікаційний код юридичної особи в 

ЄДРПОУ - 32657766) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 15.07.2022 

№ 354/2022; 

- ФОП Кузьменко Іван Павлович (реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків - 2445603779) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності     

від 12.07.2022 № 349/2022; 

- ФОП Кульчицький-Дашинич Іван ілліч (реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків - 2342613693)  сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності    від 12.07.2022 № 348/2022; 

- ФОП Намінас Інна Яківна (реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків - 3082609243)  сертифікат суб’єкта оціночної діяльності    

від 12.07.2022 № 347/2022; 

- ФОП Цвіляк Дмитро Олександрович (реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків - 3363016337)  сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 12.07.2022 № 346/2022; 

- ФОП Нікулін Сергій Іванович (реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків - 2969609853)  сертифікат суб’єкта оціночної діяльності    

від 12.07.2022 № 345/2022; 

- ФОП Чумаченко Володимир Миколайович (реєстраційний  номер 

облікової картки платника податків - 1661702176)  сертифікат суб’єкта 

оціночної діяльності від 08.07.2022 № 330/2022; 



- ФОП Мачкур Петро Андрійович (реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків - 2210517053)  сертифікат суб’єкта оціночної діяльності    

від 08.07.2022 № 334/2022; 

- ФОП Власенко Олександр Володимирович (реєстраційний  номер 

облікової картки платника податків - 2362800374)  сертифікат суб’єкта 

оціночної діяльності від 15.07.2022 № 353/2022; 

- ФОП Єкатериніна Людмила Олександрівна (реєстраційний  номер 

облікової картки платника податків - 2941021800)  сертифікат суб’єкта 

оціночної діяльності від 11.07.2022 № 337/2022. 

 

 
 

 

 

Директор Департаменту                                             Світлана БУЛГАКОВА 


