
               

           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

25.10.2021                                             Київ                                                № 1901 
 
Про  анулювання сертифіката   

суб’єкта оціночної діяльності 

від 28.12.2018 № 1021/18 

 

Відповідно до абзацу третього частини першої статті 20 Закону України «Про 

оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно 

з абзацом другим  пункту 1 розділу ІІ Положення про порядок анулювання 

сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх 

поновлення після анулювання, затвердженого наказом Фонду державного майна 

України від 27.03.2006 № 513, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

11.04.2006 за № 417/12291 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 

01.10.2015 № 1465) (зі змінами),  враховуючи наказ Фонду державного майна 

України від 13.10.2021  №  1821  «Про внесення відповідних змін до Державного 

реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності стосовно оцінювача 

Яблонської Н. П.», яким позбавлено (анульовано) Яблонську Наталію Павлівну 

кваліфікаційного документа оцінювача – сертифіката оцінювача від 07.03.2001               

№ 232, виданого Фондом державного майна України спільно з товариством з 

обмеженою відповідальністю «Професійна школа ріелторів Одеської асоціації 

ріелторів» за спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, 

нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових прав на них» та 

кваліфікаційного документа оцінювача – сертифіката оцінювача від 07.04.2001              

№ 15-059, виданого Фондом спільно з Міжнародним центром приватизації, 

інвестицій та менеджменту  за спеціалізацією 1.1 «Оцінка нерухомих речей 

(нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок, та майнових 

прав на них», а також враховуючи те, що Яблонська Н. П. була заявлена єдиним 

оцінювачем фізичної особи - підприємця (далі – ФОП) Яблонської Наталії 

Павлівни під час прийняття Фондом державного майна України рішення про 

видачу суб’єкту господарювання сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, 

  

НАКАЗУЮ: 

1. Анулювати сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 28.12.2018                 

№ 1021/18, виданий Фондом державного майна України                                                 

ФОП Яблонській Наталії Павлівні. 

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 

діяльності внести відповідні зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів 

оціночної діяльності та вжити заходів щодо оприлюднення цього наказу. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту 

оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності. 

 

Заступник   Голови  Фонду                                                               Юлія БЄЛОВА 
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