
               

           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

                                                           Київ           

31.05.2021                                                                                        № 936 

 

 

 
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  31.05.2021 року № 936 

 

ПЕРЕЛІК 

суб’єктів оціночної діяльності, інформація про яких включається до  

Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності 

 

       Заєць Ольга Миколаївна  (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 1861607242) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 14.05.2021 

№ 375/21; 

- ТОВ «САВРАНСЬКЕ РБТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 36007351) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 14.05.2021 № 

376/21; 

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

ЄДРПОУ 32650907) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 14.05.2021 № 

377/21; 

 - Кізіма Руслан Леонідович  (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 2934708799) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 14.05.2021 

№ 378/21; 

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

ЄДРПОУ 34976655) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 14.05.2021 № 

379/21; 

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

44332325) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 17.05.2021 № 380/21; 

- ТЗОВ «ЕГ «БОГДАН» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

30649837) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 17.05.2021 № 381/21; 

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

ЄДРПОУ 44248045) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 17.05.2021 № 

382/21; 

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

44174953) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 17.05.2021 № 383/21; 

- Рубель Павло Андрійович (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 2561406492) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 17.05.2021 

№ 384/21; 

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

32970845) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 17.05.2021 № 385/21; 

- Винарчик Андрій Мирославович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2894202098) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

17.05.2021 № 386/21; 



               

- Медвецька Тетяна Вікторівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2976221081) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

17.05.2021 № 387/21; 

- ТОВ «ПРАЙМ ОЦІНКА» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 43751674) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 17.05.2021 № 

388/21; 

- ТОВ «НК ТЕХНОЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 44202236) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 17.05.2021 № 

389/21; 

- Каракоз Микола Михайлович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2235302551) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

17.05.2021 № 390/21; 

- Аштаменко Анатолій Петрович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2707212038) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

17.05.2021 № 391/21; 

- Семенченко Павло Олексійович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2952608910) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

18.05.2021 № 392/21; 

- Русин Михайло Васильович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2347720497) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

18.05.2021 № 393/21; 

- Абдумананов Борис Володимирович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2892611070) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

21.05.2021 № 394/21; 

- ПП «СУМИСПЕЦЗЕМ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 40076976) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 21.05.2021 № 

395/21; 

- Стрельченок Юлія Сергіївна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 3253900462) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

21.05.2021 № 396/21; 

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

43251007) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 24.05.2021 № 397/21; 

- ПП АО «АНАЛІТИК» (ідентифікаційний код юридичної особи  в ЄДРПОУ 

31220041) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 24.05.2021 № 398/21; 

- ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЄВРОПРОСПЕКТ» (ідентифікаційний код 

юридичної особи  в ЄДРПОУ 31901592) сертифікат суб’єкта оціночної 

діяльності від 24.05.2021 № 399/21; 

- Мандрика Анатолій Олександрович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2379709154) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

24.05.2021 № 400/21; 

- Бородай Людмила Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 3151002608) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

24.05.2021 № 401/21; 



               

- Лозовський Олександр Володимирович (реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 2441000614) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності 

від 24.05.2021 № 402/21; 

- ТОВ «АКТИВ ІНВЕСТМЕНТС» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 38110530) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 24.05.2021 № 

403/21; 

- Сєрікова Алла Миколаївна (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 2020203684) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25.05.2021 

№ 404/21; 

- ТОВ «АНО «ВАШ ЕКСПЕРТ» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 35033710) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25.05.2021 № 

405/21; 

- Рибкін Сергій Олексійович (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 2933807292) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25.05.2021 

№ 406/21; 

- ПП «ЦЕНТР ЕКСПЕРТНИХ ПОСЛУГ» (ідентифікаційний код юридичної 

особи  в ЄДРПОУ 32609487) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

25.05.2021 № 407/21; 

- Перетокін Ігор Геннадійович (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2352311737) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

25.05.2021 № 408/21; 

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

35415496) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25.05.2021 № 409/21; 

- ТОВ «АВТОМАКС – 2012» (ідентифікаційний код юридичної особи  в 

ЄДРПОУ 37850528) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25.05.2021 № 

410/21; 

- Ільїн Віктор Анатолійович (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 2636716378) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25.05.2021 

№ 411/21; 

- Карп’юк Іван Степанович (реєстраційний номер облікової картки платника 

податків 2288310157) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 25.05.2021 

№ 412/21; 

- Пашинова Тетяна Вікторівна (реєстраційний номер облікової картки 

платника податків 2374009305) сертифікат суб’єкта оціночної діяльності від 

25.05.2021 № 413/21. 

 

 

 

Директор Департаменту                                     Світлана БУЛГАКОВА 
 


