
          
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 шостого пункту 2 розділу II 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 4 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:

внести до Державного реєстру оцінювачів та суб`єктів оціночної діяльності 
інформацію про зупинення доступу суб`єктам оціночної діяльності, зазначеним у 
додатку до цього наказу, до єдиної бази даних звітів про оцінку;

у разі надходження Документів внести до Державного реєстру оцінювачів та 
суб`єктів оціночної діяльності інформацію про відновлення доступу відповідного 
суб`єкта оціночної діяльності до єдиної бази даних звітів про оцінку. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Заступник Голови Фонду Андрій ЄГОРОВ
 



Додаток до наказу
Фонду державного майна України
від « »_________ 2021 року №__2021 року №.

ПЕРЕЛІК

суб'єктів оціночної діяльності,
яким зупиняється доступ до єдиної бази даних звітів про оцінку

1. ТОВ «ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ «ВІКТОРІЯ» (ідентифікаційний код 
юридичної особи в ЄДРПОУ 43876879) сертифікат суб'єкта оціночної 
діяльності від 09.12.2020 № 1068/20;

2. ТОВ «ТАУВЕР» (ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ 
43064502) сертифікат суб'єкта оціночної діяльності від 30.09.2020 № 875/20;

3. ТОВ «ДІАТЕКС ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи в 
ЄДРПОУ 43726559) сертифікат суб'єкта оціночної діяльності від 04.09.2020 № 
797/20;

4. ФОП КЛИМЕНТЬЄВ ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ 
(реєстраційний номер облікової картки платника податків 2945411550) 
сертифікат суб'єкта оціночної діяльності від 03.12.2018 № 936/18.

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


