
               

           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

                                                           Київ           

27.09.2021                                                                                        № 1714 

 

 

 
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 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  27.09.2021 року №  1714 

 

ПЕРЕЛІК 

суб’єктів оціночної діяльності, інформація про яких включається до  

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 

 

ТОВ «ЕКСПЕРТПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 37501009) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 03.09.2021 № 

665/21; 

- ПП «М.С.КОНСАЛТИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ  37736501) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 06.09.2021 № 

666/21; 

- Свірін Василь Васильович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

09.09.2021 № 667/21; 

- ПП «ПРОФОЦІНКА» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ  35360252) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.09.2021 № 

668/21; 

- Лінкевич Сергій Миколайович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 09.09.2021 № 669/21; 

- Колесов Едуард Євгенович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

09.09.2021 № 670/21; 

- Черкасова Ярослава Миколаївна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 09.09.2021 № 671/21; 

- Єрємєєв Вадим Олександрович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 09.09.2021 № 672/21; 

- Іщів Ігор Ігорович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

09.09.2021 № 673/21; 

- Козачинська Наталя Михайлівна сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 09.09.2021 № 674/21; 

- КП «НІЖИНСЬКЕ  МБТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ  03358179) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.09.2021 № 

675/21; 

- Мозгова Оксана Юріївна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

09.09.2021 № 676/21; 

- ПП «ПАТЕНТНА ФІРМА «ЄДНІСТЬ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ  13739652) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

09.09.2021 № 677/21; 

- ПП «ГАБ’ЯНО» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ  

33637138) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.09.2021 № 678/21; 



               

- ТОВ «БЮРО НЕРУХОМОСТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи  

в ЄДРПОУ  38314214) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.09.2021 

№ 679/21; 

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

00722360) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.09.2021 № 680/21; 

- ТОВ «РСМ УКРАЇНА КОНСАЛТИНГ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  в ЄДРПОУ 36422728) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 09.09.2021 № 681/21; 

- Фідельський Віталій Вікторович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 09.09.2021 № 682/21; 

- Мажуга Юрій Іванович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

09.09.2021 № 683/21; 

- ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПІСЛЯАВАРІЙНОГО ЗАХИСТУ 

«ЕКСПЕРТ - СЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

22916604) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.09.2021 № 684/21; 

- Кияшко Олена Євгеніївна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

10.09.2021 № 685/21; 

- ПП «ВІЗЕР» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

32399769) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.09.2021 № 686/21; 

- Сисак Петро Дмитрович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

14.09.2021 № 687/21; 

- Бугаренко Наталія Петрівна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

14.09.2021 № 688/21; 

- ТОВ «ПРЕМІУМ АВТО ЛЮКС» (ідентифікаційний код юридичної особи  

в ЄДРПОУ 37840347) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 14.09.2021 

№ 689/21; 

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

32912846) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 14.09.2021 № 690/21; 

- ТОВ «АЛВІНА ГРУПП» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 33998491) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 14.09.2021 № 

691/21; 

- Бородай Роман Сергійович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

16.09.2021 № 692/21; 

- ТОВ ЕКСПЕРТНО – КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА «РЕЙТИНГ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 24239361) сертифікат 

суб’єкта оціночної діяльності від 16.09.2021 № 693/21; 

- ТОВ «ЕКСПЕРТ НЕРУХОМОСТІ - 2015» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  в ЄДРПОУ 39668528) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 16.09.2021 № 694/21; 

- ТОВ «СЗУ УКРАЇНА КОНСАЛТИНГ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 43059157) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

16.09.2021 № 695/21; 

- ТОВ «БУДЕКСПЕРТ - Т» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 35462424) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 16.09.2021 № 

696/21; 



               

- ТОВ «ВЛАСНІ ЗЕМЛІ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 32934372) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 16.09.2021 № 

697/21; 

- Гуменна Леся Сергіївна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

16.09.2021 № 698/21; 

- Бальмілер Дмитро Геннадійович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 16.09.2021 № 699/21; 

- ТОВ «ЕКСПЕРТ - А» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 34139194) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 17.09.2021 № 

700/21; 

- Третяк Оксана Валентинівна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

17.09.2021 № 701/21; 

- ТОВ «СХІДНА КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  в ЄДРПОУ 31531279) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 17.09.2021 № 702/21; 

- «ОЦІНОЧНА ФІРМА «ПОЛІНФОРМ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 25364683) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

17.09.2021 № 703/21; 

- Герич Олег Теодорович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

17.09.2021 № 704/21; 

- Соболенко Святослав Вікторович сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 17.09.2021 № 705/21. 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту                                     Світлана БУЛГАКОВА 
 

 


	ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ
	НАКАЗ


