
          
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

_____________                                        Київ                                      №____________

Про зупинення доступу
суб`єктам оціночної діяльності
до єдиної бази даних звітів про оцінку

Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», 
абзацу дев‘ятого пункту 2 розділу ІІ Порядку ведення єдиної бази даних звітів про 
оцінку, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 17 травня 
2018 року № 658, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05 червня 2018 
року за № 677/32129 (зі змінами) (далі – Порядок), у зв`язку із ненаданням у 
встановлений запитами Фонду державного майна України строк документів, 
визначених у абзаці четвертому пункту 5 розділу ІІ Порядку (далі – Документи),

НАКАЗУЮ:

1. Зупинити доступ до єдиної бази даних звітів про оцінку суб`єктам 
оціночної діяльності згідно з додатком до цього наказу.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 
діяльності:

зупинити доступ суб’єктам оціночної діяльності, зазначеним у додатку до 
цього наказу, до єдиної бази даних звітів про оцінку;

у разі надходження документів відновити доступ до єдиної бази даних звітів 
про оцінку відповідним суб`єктам оціночної діяльності, зазначеним у додатку до 
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
 



Додаток до наказу
Фонду державного майна УкраГни
В1д «____ » 2022 року № .

ПЕРЕЛ1К
С у б ЧеКТ1В 0ЦШ 0ЧН01 Д1ЯЛЬНОСТ1 та ОЦ1НЮВаЧ1В,

яким зупиняеться доступ до едино! бази даних з в т в  про оцшку

1. ФОП КОНСУЛ МИХАЛИНА СВГЕНЮНА (сертификат суб’екта 

оцшочно! д1яльност1 В1Д 16.05.2022 № 190/2022).

2. ТОВ «ШЕРЛ1 ТРУП» (щентифкацшний код юридично'1 особи в СДРПОУ 

44668315) сертифкат суб’екта оцшочно! д1яльност1 вщ 05.07.2022 № 326/2022 ).

3. ПРИВАТНЕ КОНСАЛТИНГОВЕ П1ДПРИСМСТВ О «КОНСУЛЫ» 

(вдентифжацшний код юридично!- особи в СДРПОУ 22080413) сертифшат 

суб’екта оц1ночно1 д1яльност1 В1Д 28.07.2020 № 650/20).

4. ТОВ «СУММ СТАНДАРТ» (щентифкацшний код юридично! особи в 

СДРПОУ 38397719) сертифгкат суб’екта оц1ночно! д1яльност1 в1д 

27.05.2020 № 428/20).

Директор Департаменту 
оцшки майна, майнових прав 
та професшно! оцточно! д1яльност1 ю Свклана БУЛГАКОВА


