
             

          
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 15.08.2022 року № 886 

 

ПЕРЕЛІК 

суб’єктів оціночної діяльності, інформація про яких включається до 

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 

 

Роскошенко Катерина Олександрівна (реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків 3336007026) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності  від 28.07.2022  № 380/2022; 

- ТОВ «ОФ «ПОГЛЯД» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 25525809) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 29.07.2022 

№ 384/2022; 

- ТОВ «КФ «ОСТРІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 23444389) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 29.07.2022 

№ 385/2022; 

- ТОВ «ЛУЦЬК ДІМ СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 38410143) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 02.08.2022 

№ 389/2022; 

- Кнігніцька Галина Дмитрівна (реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків 2859811520) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  від 

02.08.2022  № 390/2022; 

- Захарченко Олександр Федорович (реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків 2698216971) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності  від 02.08.2022  № 397/2022; 

- ТОВ ЮА ЦНТІ «НЕО - ФОРМАТ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 33673239) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

02.08.2022 № 398/2022; 

- ПП ЕКФ «ПРИВАТНА СПРАВА» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 31830417) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

05.08.2022 № 399/2022; 

- ТОВ «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ «ЗАХІДЕКСПЕРТ»» (ідентифікаційний 

код юридичної особи  в ЄДРПОУ 44833697) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності  від 05.08.2022  № 400/2022; 

- Ганенко Наталія Іванівна (реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків 3049615303) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  від 

05.08.2022  № 401/2022.  

 

 

 

 

Директор Департаменту                                        Світлана БУЛГАКОВА 


