
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ

_______________                                 Київ                                       № _________
                                                                                    

Про анулювання сертифікатів 
суб’єктів оціночної діяльності 

Відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 
професійну оціночну діяльність в Україні» та 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 березня 2006 року № 513 та 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за
№ 417/12291 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 01 
жовтня 2015 року № 1465) (із змінами) та враховуючи заяви суб’єктів 
оціночної діяльності про анулювання сертифікатів суб’єктів оціночної 
діяльності,

НАКАЗУЮ:

1.  Анулювати сертифікати суб’єктів оціночної діяльності, видані Фондом 
державного майна України суб’єктам господарювання  згідно з додатком.

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



Додаток  до наказу Фонду державного майна України  

від 24  серпня 2022 року № 946                                 

                    

 

                     

Перелік суб’єктів господарювання, яким анулюються сертифікати 

суб’єктів оціночної діяльності   
 

1. Савенкова Юлія Трохимівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - 3062304841) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності     

від 09.08.2019  № 631/19;  

2. Цвіляк Дмитро Олександрович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - 3363016337) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності     

від 08.07.2019  № 518/19;  

3. ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕКСПЕРТНЕ БЮРО» 

(ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ - 32657766) сертифікат 

суб’єкта оціночної діяльності від 15.07.2019 № 543/19;  

4. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«САМСОН» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ - 23526845) 

сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 02.08.2019 № 617/19;  

5. Мірчук Олена Вікторівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - 3010602682) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності     

від 08.07.2019  № 512/19;  

6.  Кузуб Микола Олександрович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - 3391711972) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності     

від 16.07.2019  № 546/19;  

7. Кнігніцька Галина Дмитрівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - 2859811520) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності     

від 02.08.2019  № 620/19;  

8. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «ОСТРІВ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи в ЄДРПОУ - 23444389) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності            

від 29.07.2019 № 588/19;  

9. Шейнерт Дмитро Євгенович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків - 2668109455) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності     

від 02.08.2019  № 621/19;  

10. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР 

КОНСАЛТИНГУ» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ - 

36291824) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 12.08.2019 № 635/19. 

 

 

 

Директор Департаменту                                            Світлана БУЛГАКОВА 


