
          
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 «ПРОФІ ЕКСПЕРТ ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної 

особи в ЄДРПОУ 44629344) сертифікат суб'єкта оціночної діяльності від 

30.09.2021 №731/21;

2. ТОВ «ВЕДИ 1» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 

44505316) сертифікат суб'єкта оціночної діяльності від 31.01.2022 № 44/22;

3. ФОП Кузнецова Тетяна Олександрівна сертифікат суб'єкта оціночної 

діяльності від 12.11.2019 № 863/19.

4. ФОП Глущенко Роман Миколайович сертифікат суб'єкта оціночної 

діяльності від 18.06.2021 № 477/21.

Директор Департаменту оцінки 
майна, майнових прав та 
професійної оціночної діяльності Світлана БУЛГАКОВА
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