
          
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 до єдиної бази даних звітів про оцінку суб'єктам 
оціночної діяльності, зазначеним у пункті 1 цього наказу;

у разі надходження Документів відновити доступ до єдиної бази даних 
звітів про оцінку відповідному суб'єкту оціночної діяльності.

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  «____»________ 2022 року № _______  

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

суб`єктів оціночної діяльності,  

яким зупиняється доступ до єдиної бази даних звітів про оцінку 

 
1. ТОВ «КОНСАЛТ-С» (код ЄДРПОУ 38396805) сертифікат суб`єкта 

оціночної діяльності від 09.03.2021№ 192/21; 

2. ТОВ «ТАВРІЙСЬКА ЕКСПЕРТНА КОЛЕГІЯ» (код ЄДРПОУ 31293350) 

сертифікат суб`єкта оціночної діяльності від 15.07.2021 № 535/21; 

3. ТОВ «ГЕНЕРАЛЬНЕ БЮРО ТЕХНІЧНОГО ПЛАНУВАННЯ УКРАЇНИ 

ЕКСПЕРТ» (ТОВ «БЮРО ЕКСПЕРТ») (код ЄДРПОУ 40064721) сертифікат 

суб`єкта оціночної діяльності від 21.12.2020 №  1127/20; 

4. ФОП Красневич Ігор Володимирович сертифікат суб`єкта оціночної 

діяльності від 31.12.2020№ 1151/20; 

5. ФОП Смокорівська Руслана Петрівна сертифікат суб`єкта оціночної 

діяльності від 28.05.2021№  428/21; 

6. ФОП Козачок Федір Дмитрович сертифікат суб`єкта оціночної діяльності 

від 07.04.2021№ 285/21; 

7. ФОП Завіша Василь Володимирович сертифікат суб`єкта оціночної 

діяльності від 05.11.2019№ 843/19; 

8. ФОП Козаков Олександр Олександрович сертифікат суб`єкта оціночної 

діяльності від 17.03.2020№ 182/20; 

9. ФОП Ланделл Вікторія Вячеславівна сертифікат суб`єкта оціночної 

діяльності від 25.06.2021№ 496/21. 

 

 

Директор Департаменту оцінки 

майна, майнових прав та  

професійної оціночної діяльності                               Світлана БУЛГАКОВА 
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