
             

                                                                                     
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
_____________                                      Київ                                          №  _________

Про  анулювання сертифіката  
суб’єкта оціночної діяльності
від  06.10.2021 № 746/21

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 20 Закону України «Про 
оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно 
з абзацами дев’ятим, десятим пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок 
анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів 
господарювання та їх поновлення після анулювання, затвердженого наказом 
Фонду державного майна України від 27.03.2006 № 513, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 11.04.2006 за № 417/12291 (у редакції наказу Фонду 
державного майна України від 01.10.2015 № 1465) (зі змінами), за наявності у 
Фонді державного майна України двох звітів  з оцінки однієї простої іменної акції 
ПрАТ «Київський шовковий комбінат» та ПрАТ «Дніпро» відповідно, а  також 
одного звіту з оцінки  однієї простої іменної акції (у міноритарному пакеті) ПрАТ 
«БМУ «Будторгсервіс» (вх. Фонду державного майна України від 28.01.2021                   
№ 9/3336, від 24.02.2021 № 9/7763, від 06.10.2021 № 9/44286), які за результатами 
рецензування класифікуються за такими ознаками пункту 67 Національного 
стандарту № 1 «Загальні засади оцінки майна і майнових прав», затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003  № 1440: абзацу четвертого 
(два звіти) – рецензентом, який працює в штаті Фонду державного майна України, 
та членом Екзаменаційної комісії Горбачовим В. А.; абзацу п’ятого  (один звіт) - 
рецензентом, який працює в штаті Фонду державного майна України та членом 
Екзаменаційної комісії Шуляком С. В., а також враховуючи, що  результати оцінки 
були використані при вчиненні правочину, 

НАКАЗУЮ:
1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 06.10.2021                    

№ 746/21, виданий Фондом державного майна України  товариству з обмеженою 
відповідальністю «МІЖНАРОДНА ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «СОЛОМОН-
ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ  –  31900583).

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 
діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів 
оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту 
оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник   Голови  Фонду                                                         Юлія БЄЛОВА
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