
             

          
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 30.08.2022 року № 954 

 

ПЕРЕЛІК 

суб’єктів оціночної діяльності, інформація про яких включається до 

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 

 

ТОВ «КДМ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 41411828) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 15.08.2022 

№ 409/2022; 

- ТОВ «ПЕРІТУМ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

44213379) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 17.08.2022 № 420/2022; 

- Діхтяренко Євген Володимирович (реєстраційний  номер облікової 

картки платника податків 3280018994) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності  від 17.08.2022  № 421/2022; 

- Курілець Ігор Володимирович (реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків 2689814895) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  від 

17.08.2022  № 422/2022; 

- ТОВ «Е.Р.С.Т.Е.» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

34839585) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 23.08.2022 № 426/2022; 

- ТБ «УРТБ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

14078715) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 23.08.2022 № 427/2022; 

- ПП «АГЕНТСТВО «ОЦІНКА І ПРАВО» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  в ЄДРПОУ 35258388) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 23.08.2022 № 428/2022; 

- Родак Віктор Григорович (реєстраційний  номер облікової картки 

платника податків 2723903611) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  від 

23.08.2022  № 429/2022; 

- ТОВ «ОЦІНКА КИЇВ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 44846672) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 23.08.2022 

№ 430/2022. 
 

 

 

Директор Департаменту                                        Світлана БУЛГАКОВА 


