
               

           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

                                                           Київ           

17.11.2021                                                                                        № 2067 

 

 

 
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  17.11.2021 року № 2067 

 

ПЕРЕЛІК 

суб’єктів оціночної діяльності, інформація про яких включається до  

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 

 

 Городецький Ярослав Богданович сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 26.10.2021 № 780/21; 

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

ЄДРПОУ 32215509) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 26.10.2021 № 

781/21; 

- ТОВ «АН КОНСТАНТА - ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 33994977) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

26.10.2021 № 782/21; 

- Маховик Ольга Вячеславівна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 26.10.2021 № 783/21; 

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

ЄДРПОУ 34060984) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 26.10.2021 № 

784/21; 

- Волинцева Ольга Іванівна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

26.10.2021 № 785/21; 

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

36987564) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 27.10.2021 № 786/21; 

- ТОВ «ГЕКТАР І.З.О.» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 39925379) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 28.10.2021 № 

787/21; 

- Коваленко Олена Володимирівна сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 29.10.2021 № 788/21; 

- Трубач Андрій Степанович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

29.10.2021 № 789/21; 

- ПП «ЮНАЙТЕД ЛОСС АДЖАСТЕРС» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  в ЄДРПОУ 25406134) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 29.10.2021 № 790/21; 

- ПП «КФ СНЕЙЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

31447376) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 29.10.2021 № 791/21; 

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

38161318) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 29.10.2021 № 792/21; 

- ТОВ «СОЛОМОН - ЕПРЕЙЗЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи  

в ЄДРПОУ 36134654) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 01.11.2021 

№ 793/21; 



               

- Іванченко Ярослав Станіславович сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 01.11.2021 № 794/21; 

- ПП «СВІТЛИЦЯ - НОВА» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 35518335) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 01.11.2021 № 

795/21; 

- ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА «А.Р.Т.ФІНАНС» (ідентифікаційний 

код юридичної особи  в ЄДРПОУ 39301625) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 01.11.2021 № 796/21; 

- ТОВ «КОМПАНІЯ «ЕКСПЕРТ КОНСАЛТИНГ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  в ЄДРПОУ 40043034) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 03.11.2021 № 797/21; 

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

ЄДРПОУ 03352722) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 03.11.2021 № 

798/21; 

- Решетняк Ірина Миколаївна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

03.11.2021 № 799/21; 

- Садковська Ольга Геннадіївна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 03.11.2021 № 800/21; 

- Захарко Оксана Василівна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

03.11.2021 № 801/21; 

- Цатуров Сергій Вячеславович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 05.11.2021 № 802/21; 

- Аврамчук Ігор Віталійович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

05.11.2021 № 803/21; 

- Тараканов Юрій Юрійович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

08.11.2021 № 804/21; 

- Коломієць Юлія Миколаївна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

08.11.2021 № 805/21; 

- Василенко Віктор Іванович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

08.11.2021 № 806/21; 

- Хільченко Ольга Дмитрівна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

08.11.2021 № 807/21; 

- Шулатов Олексій Іванович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

08.11.2021 № 808/21; 

- ТЗОВ «ІГ «ЗАХІД» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

39174113) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 09.11.2021 № 809/21; 

- ХЕРСОНСЬКА ТОРГОВО – ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА 

(ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 02944923) сертифікат 

суб’єкта оціночної діяльності від 09.11.2021 № 810/21; 

- Грищенко Юрій Васильович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

10.11.2021 № 811/21; 

- ДП НДІБВ (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

38283024) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.11.2021 № 812/21; 

- Лавриненко Наталія Олегівна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 10.11.2021 № 813/21; 



               

- Петров Олександр Володимирович сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 10.11.2021 № 814/21; 

- ПП «РУБІКОН ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 34470979) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.11.2021 № 

815/21; 

- ПП «ОК «АПЕКС» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

36183078) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.11.2021 № 816/21; 

- Топалова Світлана Олександрівна сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 10.11.2021 № 817/21; 

- ТОВ «БЮРО ОЦІНКИ «СКВЕЙР СЕРВІС» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  в ЄДРПОУ 44603200) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 10.11.2021 № 818/21; 

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

37734085) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.11.2021 № 819/21; 

- ТОВ «ЗЕМАГРОСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 38847060) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.11.2021 № 

820/21; 

- ТОВ «Л-КОНСАЛТИНГ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 44179092) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.11.2021 № 

821/21; 

- ТОВ «АТЛАС І С» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

41338649) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.11.2021 № 822/21; 

- ТОВ «ПРИКАРПАТЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи  

в ЄДРПОУ 30810049) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.11.2021 

№ 823/21; 

- ТОВ «БІРЖА АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ ЦЕНТРАЛЬНИХ 

ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

24350147) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.11.2021 № 824/21; 

- ТОВ «ДЗК +» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

43707709) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.11.2021 № 825/21; 

- ТЗОВ «РІВНЕ РЕЙТПРОЕКТ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 44171659) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.11.2021 № 

826/21; 

- ТОВ «КОНСАЛТ ЮНІОН» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 34803276) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.11.2021 № 

827/21; 

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

37283716) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.11.2021 № 828/21; 

- ПП «ЕКСПЕРТ МАШ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 31896406) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.11.2021 № 

829/21; 

- Процай Світлана Олександрівна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 10.11.2021 № 830/21; 



               

- ТОВ «НТЦ ЗЕМЛЕВЛАСНИК» (ідентифікаційний код юридичної особи  

в ЄДРПОУ 37657514) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 10.11.2021 

№ 831/21; 

- ТОВ «ПРОФІЛЬ МАРКЕТ ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 42752242) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

10.11.2021 № 832/21; 

- Петрусенко Юрій Володимирович сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 10.11.2021 № 833/21; 

- Кукіль Ярослав Остапович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

10.11.2021 № 834/21; 

- Глущенко Оксана Іванівна сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

10.11.2021 № 835/21; 

- Богатирьов Андрій Петрович сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 10.11.2021 № 836/21. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор Департаменту                                        Світлана БУЛГАКОВА 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


