
               

           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

                                                              Київ           

23.10.2021                                                                                               № 1885 

 

 

 
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  ____ ________2021 року № _______ 

 

 

ПЕРЕЛІК 

суб’єктів оціночної діяльності, інформація про яких включається до  

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 

 

 

- ПП «АВТОЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи  

31092877) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 06.10.2021  № 744/21; 

- ТОВ «ТРИАЛЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи  

31255252) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 06.10.2021  № 745/21; 

- ТОВ «МЮК «СОЛОМОН-ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  31900583) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 06.10.2021      

+№ 746/21; 

- ТОВ «КРЕСТОН Україна ВАЛЮЕЙШН» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  37902125) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

06.10.2021  № 747/21; 

- ТОВ «ВЕРІТАС ЕПРАЙЗЕР» (ідентифікаційний код юридичної особи  

34833473) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 06.10.2021  № 748/21; 

-  КП ЧЕРНІГІВСЬКЕ РБТІ ЧРР (ідентифікаційний код юридичної особи  

24840584) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 06.10.2021  № 749/21; 

- Брага Наталія Валеріївна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності          

від 06.10.2021 № 750/21; 

- Варуха Олександр Валерійович сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 06.10.2021 № 751/21; 

 - Мисик Вікторія Володимирівна сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 06.10.2021 № 752/21; 

- Данькова Тетяна Володимирівна сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 08.10.2021 № 753/21; 

- МПП «ВФ «НАУКТЕХПРОЕКТ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи 13542889) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності  від 08.10.2021     

№ 754/21; 

- ТОВ «ІНФОДЖЕРЕЛО» (ідентифікаційний код юридичної особи  

42428083) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 08.10.2021  № 755/21; 

- ТОВ «КОНСАЛТІНГОВА КОМПАНІЯ «БЮРО ОЦІНКИ 

СТЕФАНОВИЧ» (ідентифікаційний код юридичної особи 34443641) 

сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 08.10.2021 № 756/21; 

- ПП «АГЕНТСТВО ЕКСПЕРТНОЇ ОЦІНКИ І КОНСАЛТИНГУ» 

(ідентифікаційний код юридичної особи 34312229) сертифікат суб’єкта 

оціночної діяльності від 08.10.2021 № 757/21. 



               

 

 

 

 

 

Заступник директора Департаменту                       Катерина МАЛИШЕВА 
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