
             

          
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 23.08.2022 року №  935 

 

ПЕРЕЛІК 

суб’єктів оціночної діяльності, інформація про яких включається до 

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 

 

Лоза Роман Вікторович (реєстраційний  номер облікової картки платника 

податків 2999320733) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  від 08.08.2022  

№ 403/2022; 

- Мішин Василь Миколайович (реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків 2312009937) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  від 

08.08.2022  № 404/2022; 

- Федорова Інна Олександрівна (реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків 2292505100) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  від 

08.08.2022  № 405/2022; 

- Івасенко Петро Петрович (реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків 3123517937) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  від 

15.08.2022  № 410/2022; 

- Щур Світлана Федорівна (реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків 2270509563) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  від 

15.08.2022  № 411/2022; 

- Медведєв Сергій Олександрович (реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків 2795006512) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності  від 15.08.2022  № 412/2022; 

- Михайленко Олександр Володимирович (реєстраційний  номер 

облікової картки платника податків 3117213515) сертифікат суб’єкта 

оціночної діяльності  від 15.08.2022  № 413/2022; 

- КНДІСЕ (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 02883096) 

сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 15.08.2022 № 414/2022; 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УВЕКОН - 

ХАРКІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 35247266) 

сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 15.08.2022 № 415/2022. 

 

 

 

 

Директор Департаменту                                        Світлана БУЛГАКОВА 


