
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

 

01.09.2014           м. Київ     №2222 

 

Щодо анулювання сертифікатів 

суб‘єктів оціночної діяльності 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2014 року № 358 «Про проведення 

оцінки для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших обов’язкових платежів, які 

справляються відповідно до законодавства», Положення про порядок анулювання сертифікатів 

суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання та їх поновлення після анулювання, 

затвердженого наказом Фонду державного майна України (далі – Фонд) від 27 березня 2006 року 

№ 513 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 квітня 2006 року за № 417/12291, у зв’язку 

з анулюванням кваліфікаційних свідоцтв оцінювачів, які були заявлені в штатному складі суб‘єктів 

оціночної діяльності (наказ Фонду від 01.09.2014 № 2221), 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Анулювати сертифікати суб’єктів оціночної діяльності суб‘єктам господарювання згідно з додатком. 

 

2. Управлінню з питань оціночної діяльності Департаменту координації розробки та виконання 

програмних документів, оцінки та розпорядження об’єктами державної власності внести відповідні 

зміни до Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності та здійснити заходи щодо 

інформування громадськості про зміст цього наказу. 

 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника Управління з питань оціночної 

діяльності Департаменту координації розробки та виконання програмних документів, оцінки та 

розпорядження об’єктами державної власності. 

 

Заступник Голови Фонду                                                   Ю. Нікітін 

  



1  Григораш Дмитро Валерійович   15967/14   31-01-2014   3   3226304117   Кіровоградська обл. 

2  Гринько Надія Олександрівна   16029/14   18-02-2014   3   2302803589   Київська обл. 

3  Гук Тетяна Анатоліївна   15657/13   27-11-2013   3   2146000464   м.Донецьк 

4  Д‘яченко Максим Павлович   15488/13   28-10-2013   3   3361108138   м.Харків 

5  Задорожній Павло Петрович   16031/14   18-02-2014   3   2358503537   м.Київ 

6  Мале приватне підприємство "СБ"   16176/14   24-03-2014   3   19178858   АРК 

7  Новіков Олександр Петрович   16025/14   18-02-2014   3   2049501818   м.Миколаїв 

8  Пархуць Руслан Богданович   15409/13   22-10-2013   3   2795518935   м.Львів 

9  ПП "ЦЕНТР ОЦІНКИ ТА ЮРИДИЧНОЇ ДОПОМОГИ"   15461/13   24-10-2013   3   35360315   м.Полтава 

10  ПП "АЗМЕТ"   15419/13   22-10-2013   3   32034973   м.Дніпропетровськ 

11  ПП "АНСЕР"   15423/13   22-10-2013   3   34320706   м.Одеса 

12  ПП "АРНІКА-ПЛЮС"   15415/13   22-10-2013   3   33653186   Дніпропетровська обл. 

13  ПП "Бюро послуг та консультацій"   15284/13   15-10-2013   3   36416253   Полтавська обл. 

14  ПП "ДИСКОНТ-Р"   15247/13   10-10-2013   3   38838234   м.Тернопіль 

15  ПП "ЗВІТ-ІНФО"   15500/13   29-10-2013   3   32893703   м.Львів 

16  ПП "Золотий лев"   15936/14   25-01-2014   3   30219611   м.Київ 

17  ПП "ІНФО ПРО"   15437/13   24-10-2013   3   35351709   м.Харків 

18  ПП "Кайрос-Юг"   15969/14   31-01-2014   3   39019972   м.Херсон 

19  ПП "Компанія Гранд"   15407/13   22-10-2013   3   36008491   м.Херсон 

20  ПП "ЛАДА ІНФОРМ"   15490/13   28-10-2013   3   34398657   м.Полтава 

21  ПП "Мелітопольське бюро експертної оцінки"   16126/14   07-03-2014   3   39069248   Запорізька обл. 

22  ПП "Сокіл!"   15442/13   24-10-2013   3   37289486   Херсонська обл. 

23  ПП "ТРАНС-ЕКСПЕРТ"   15481/13   25-10-2013   3   36365005   м.Вінниця 

24  ПП "Херсон-Експерт"   15411/13   22-10-2013   3   38934509   м.Херсон 

25  Прохватилова Віта Анатоліївна   15960/14   31-01-2014   3   2788418864   Донецька обл. 

26  Сідабрас Андреюс Казевич   15406/13   22-10-2013   3   3005106937   м.Луганськ 

27  СПД Гомонай В'ячеслав Яношович   15452/13   24-10-2013   3   2562405339   м.Київ 

28  СПД Дзюба Катерина Василівна   16125/14   07-03-2014   3   3198409948   Львівська обл. 

29  СПД Засоріна Оксана Ігорівна   16097/14   04-03-2014   3   3187403926   Сумська обл. 

30  СПД Консул Михалина Євгенівна   15970/14   31-01-2014   3   2441906967   Одеська обл. 

31  СПД Марченков Григорій Григорович   15483/13   25-10-2013   3   2191002330   м.Хмельницький 

32  СПД Сівов Юрій Юрійович   15601/13   15-11-2013   3   2864911558   м.Черкаси 

33  Старук Галина Василівна   15976/14   31-01-2014   3   2700403481   Київська обл. 

 Код ЄДРПОУ  Регiон 

Додаток до наказу ФДМУ від 01.09.2014 № 2222

 Номер   Дата видачі

Перелік суб`єктів господарювання, сертифікати субєктів оціночної діяльності яких підлягають анулюванню

 №   Назва суб‘єкта оціночної діяльності

 Сертифiкат 
 Напрями 

оцiнки 



34  Тиць Василь Іванович   15656/13   27-11-2013   3   2729908417   Донецька обл. 

35  ТОВ "АГНЕДО"   14942/13   29-07-2013   3   38322267   м.Київ 

36  ТОВ "Вінницький обласний центр оцінки майна"   15315/13   15-10-2013   3   38445422   м.Вінниця 

37  ТОВ "ГАРАНТ ЕСТЕЙТС"   15291/13   15-10-2013   3   38394787   м.Вінниця 

38  ТОВ "Едва"   15418/13   22-10-2013   3   18093485   м.Київ 

39  ТОВ "Земельне бюро "ХРЕЩАТИК"   15497/13   29-10-2013   3   37853251   м.Черкаси 

40  ТОВ "КАНЗАС.ЮА"   16752/14   05-08-2014   3   38557120   м.Київ 

41  ТОВ "ОЛМІРА"   15289/13   15-10-2013   3   38219404   Вінницька обл. 

42  ТОВ "ОЦІНКА МАЙСТЕР"   15297/13   15-10-2013   3   38256404   м.Київ 

43  ТОВ "Перша оціночна група"   14960/13   29-07-2013   3   38376375   м.Київ 

44  ТОВ "Прикарпатський інститут оцінки"   14963/13   29-07-2013   3   38367890   Івано-Франківська обл. 

45  ТОВ "Рівненський центр оцінки"   15433/13   24-10-2013   3   38937929   м.Рівне 

46  ТОВ "СУМИ СТАНДАРТ"   14968/13   29-07-2013   3   38397719   м.Суми 

47  ТОВ "Український центр експертної оцінки майна"   14974/13   29-07-2013   3   38415487   м.Запоріжжя 

48  ТОВ "ФОРТІСС"   14976/13   29-07-2013   3   38340197   м.Кіровоград 

49  ТОВ СУМИ "ПРАВО-ІНФОРМ"   14967/13   29-07-2013   3   38396810   м.Суми 

50  ТОВ Харківський технічний центр оцінки "ЕКСПЕРТУС"   14978/13   29-07-2013   3   38281671   Харківська обл. 

51  ТОВ "505"   15556/13   07-11-2013   3   375206   м.Житомир 

52  ТОВ "А-ЛЕКС 2000"   14943/13   29-07-2013   3   38386870   м.Херсон 

53  ТОВ "А-МЕГА 2013"   15626/13   25-11-2013   3   38869660   Херсонська обл. 

54  ТОВ "Абсолют оцінка"   14903/13   29-07-2013   3   38443818   м.Київ 

55  ТОВ "АБТ ГРУП"   15900/14   10-01-2014   3   31722582   м.Київ 

56  ТОВ "Агенство оцінки майна"   14904/13   29-07-2013   3   38358005   м.Тернопіль 

57  ТОВ "Агентство експертної оцінки "Акцент"   15600/13   15-11-2013   3   38944873   м.Чернівці 

58  ТОВ "Агентство нерухомості "АЛЬТЕРНАТИВА"   15586/13   15-11-2013   3   38950185   м.Севастополь 

59  ТОВ "Агентство нерухомості "Габріель"   14909/13   29-07-2013   3   38425060   м.Львів 

60  ТОВ "Агенція оцінки Експерт-Захід"   15285/13   15-10-2013   3   38331444   м.Івано-Франківськ 

61  ТОВ "АДАМАС ТРЕЙД"   15369/13   17-10-2013   3   35392127   м.Київ 

62  ТОВ "Адвайс Сервіс"   16105/14   07-03-2014   3   39049939   м.Одеса 

63  ТОВ "Адвокатська компанія "Жигулін і Партнери"   15945/14   27-01-2014   3   37434163   м.Донецьк 

64  ТОВ "Академія незалежної оцінки"   16823/14   14-08-2014   3   38116789   м.Рівне 

65  ТОВ "Актив Оцінка-Плюс"   14905/13   29-07-2013   3   38407790   Черкаська обл. 

66  ТОВ "Актуальна оцінка"   14906/13   29-07-2013   3   37845057   Полтавська обл. 

67  ТОВ "Аллегро Консалт"   16063/14   26-02-2014   3   39052449   м.Дніпропетровськ 

68  ТОВ "Альма-Оцінка"   15575/13   15-11-2013   3   38789156   Дніпропетровська обл. 

69  ТОВ "АНАЛІСТ"   15356/13   17-10-2013   3   37845020   Полтавська обл. 

70  ТОВ "Аналітично-консалтингова компанія "КМ-ГРУП"   16107/14   07-03-2014   3   37866187   Київська обл. 

71  ТОВ "АПЕКС 2012"   15460/13   24-10-2013   3   38413652   м.Луганськ 

72  ТОВ "АР Консалт"   15323/13   15-10-2013   3   38394745   м.Вінниця 

73  ТОВ "Арклайт"   16108/14   07-03-2014   3   38937617   Закарпатська обл. 

74  ТОВ "АРСІКОМ"   14944/13   29-07-2013   3   38363099   м.Запоріжжя 

75  ТОВ "АРТ СЕК'ЮРІТІ ГРУП"   15421/13   22-10-2013   3   38204911   м.Київ 

76  ТОВ "АРТАК"   14945/13   29-07-2013   3   38343266   м.Київ 

77  ТОВ "АССЕССМЕНТ КОНСАЛТИНГ КОМПАНІ"   15513/13   30-10-2013   3   38935497   м.Київ 

78  ТОВ "АТЛАНТ 2012"   15353/13   17-10-2013   3   38360653   м.Дніпропетровськ 

79  ТОВ "Аудит та Оцінка"   14907/13   29-07-2013   3   38404983   м.Київ 



80  ТОВ "Базіс-Центр"   15568/13   15-11-2013   3   31705441   м.Дніпропетровськ 

81  ТОВ "БЕКРУКС"   15300/13   15-10-2013   3   38638230   м.Київ 

82  ТОВ "Бердичівська оцінювальна контора"   15573/13   15-11-2013   3   38742008   Житомирська обл. 

83  ТОВ "БЛАГОВІСТ-РІВНЕ"   14946/13   29-07-2013   3   38371052   м.Рівне 

84  ТОВ "БЛІЦ ЕКСПЕРТ"   15308/13   15-10-2013   3   36780979   Черкаська обл. 

85  ТОВ "БЦ СВІТОВИД"   15303/13   15-10-2013   3   38286198   Київська обл. 

86  ТОВ "Бюро експертної оцінки - Нікополь"   15345/13   16-10-2013   3   38309450   Дніпропетровська обл. 

87  ТОВ "Бюро експертної оцінки майна"   16757/14   05-08-2014   3   39097867   Кіровоградська обл. 

88  ТОВ "БЮРО ЕХСПЕРТ-ОЦІНКА"   15298/13   15-10-2013   3   38407785   Черкаська обл. 

89  ТОВ "Бюро оцінки "А-ЛЕКС"   14947/13   29-07-2013   3   38343575   м.Київ 

90  ТОВ "Бюро оцінки "Експерт"   14908/13   29-07-2013   3   38373793   м.Житомир 

91  ТОВ "БЮРО ОЦІНКИ ВЛАСНОСТІ"   15350/13   17-10-2013   3   38461088   м.Запоріжжя 

92  ТОВ "Бюро оціночної вартості"   15680/13   03-12-2013   3   38943204   м.Херсон 

93  ТОВ "В2О"   15971/14   31-01-2014   3   37850989   Київська обл. 

94  ТОВ "ВЕГА ГРУП"   15340/13   16-10-2013   3   38384868   м.Харків 

95  ТОВ "ВЕКТОР-АКТИВ"   14948/13   29-07-2013   3   38376464   м.Київ 

96  ТОВ "ВІВА-ЕКСПЕРТ"   14949/13   29-07-2013   3   38448381   м.Київ 

97  ТОВ "ВІКІНГ-3000"   15357/13   17-10-2013   3   37969834   Полтавська обл. 

98  ТОВ "Вікторія Сервіс Груп"   15363/13   17-10-2013   3   38397264   м.Суми 

99  ТОВ "ВІННИЦЬКА ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ"   15327/13   15-10-2013   3   38394305   м.Вінниця 

100  ТОВ "ВКФ СПАРТА"   15700/13   13-12-2013   3   35544669   м.Дніпропетровськ 

101  ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА КОМПАНІЯ"   15372/13   17-10-2013   3   38845503   м.Донецьк 

102  ТОВ "Всеукраїнська експертна служба "УКРЕКСПЕРТИЗА"   15703/13   13-12-2013   3   38944695   м.Запоріжжя 

103  ТОВ "ГАЛКОМ-ОМ"   15243/13   10-10-2013   3   38502050   м.Львів 

104  ТОВ "Галтекс ПЛЮС"   15502/13   29-10-2013   3   38940292   м.Львів 

105  ТОВ "ГАРАНТ-ОЦІНКА"   14951/13   29-07-2013   3   38405725   м.Київ 

106  ТОВ "Гарант Полісся"   15122/13   30-08-2013   3   38423587   м.Чернігів 

107  ТОВ "ГЕКТАР-КРИМ"   15597/13   15-11-2013   3   38948176   АРК 

108  ТОВ "ГЕО-СЕРВІС УКРАЇНА"   15857/13   24-12-2013   3   36100101   м.Київ 

109  ТОВ "ГЕОКОНСАЛТИНГ"   15436/13   24-10-2013   3   33138986   м.Одеса 

110  ТОВ "ГНОМ-К"   14952/13   29-07-2013   3   38394059   Вінницька обл. 

111  ТОВ "ГОЛД ЕКСПЕРТ"   15127/13   30-08-2013   3   38429306   Київська обл. 

112  ТОВ "Городоцький центр оцінки"   15584/13   15-11-2013   3   38823867   Хмельницька обл. 

113  ТОВ "ГРЕЙТСТІЛ"   15286/13   15-10-2013   3   38300264   м.Дніпропетровськ 

114  ТОВ "Данна Експерт"   14911/13   29-07-2013   3   38448156   м.Київ 

115  ТОВ "ДАСАН КОМПАНІ"   15431/13   24-10-2013   3   38236943   Луганська обл. 

116  ТОВ "ДВОРСЬКИЙ І ПАРТНЕРИ"   15314/13   15-10-2013   3   38463939   м.Київ 

117  ТОВ "Декувер Компані"   14912/13   29-07-2013   3   38378278   м.Полтава 

118  ТОВ "ДЕРЖОСВІТПРОМ"   15305/13   15-10-2013   3   19497196   м.Київ 

119  ТОВ "Джанкойська оціночна компанія"   15629/13   25-11-2013   3   38955885   АРК 

120  ТОВ "ДІМ ОЦІНКИ"   15302/13   15-10-2013   3   38435098   Київська обл. 

121  ТОВ "Дінус плюс"   15167/13   13-09-2013   3   38413914   м.Луганськ 

122  ТОВ "Дінус"   14913/13   29-07-2013   3   38413940   м.Луганськ 

123  ТОВ "Діп Груп Консалтінг"   15578/13   15-11-2013   3   38951325   Полтавська обл. 

124  ТОВ "Донецький центр оцінки майна"   15338/13   16-10-2013   3   38926299   м.Донецьк 

125  ТОВ "ЕВАЛЮШИН ХАУС"   15330/13   16-10-2013   3   38383602   м.Харків 



126  ТОВ "ЕКСПЕРТ-БРОК"   15450/13   24-10-2013   3   38414079   м.Луганськ 

127  ТОВ "Експерт-Консалтинг"   15416/13   22-10-2013   3   35812098   м.Київ 

128  ТОВ "ЕКСПЕРТ-ЛВ"   15242/13   10-10-2013   3   38370352   м.Львів 

129  ТОВ "ЕКСПЕРТ-НЕРУХОМІСТЬ"   15367/13   17-10-2013   3   36593669   м.Київ 

130  ТОВ "ЕКСПЕРТ-ОЦІНКА ЧЕРКАСИ"   15322/13   15-10-2013   3   38430348   м.Черкаси 

131  ТОВ "Експерт-Плюс"   14915/13   29-07-2013   3   38386687   м.Херсон 

132  ТОВ "ЕКСПЕРТ-ЦЕНТР ЛТД"   14953/13   29-07-2013   3   38452974   м.Чернівці 

133  ТОВ "ЕКСПЕРТ-ЯР"   15627/13   25-11-2013   3   38608835   Івано-Франківська обл. 

134  ТОВ "ЕКСПЕРТ ОЦІНКА"   15002/13   29-07-2013   3   38380135   Київська обл. 

135  ТОВ "ЕКСПЕРТ АЛВЕР"   15571/13   15-11-2013   3   38944276   м.Чернівці 

136  ТОВ "Експерт Груп Захід"   16051/14   18-02-2014   3   38941715   м.Івано-Франківськ 

137  ТОВ "ЕКСПЕРТ ГРУПП. К"   15669/13   03-12-2013   3   38852290   м.Кіровоград 

138  ТОВ "ЕКСПЕРТ ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ"   15384/13   18-10-2013   3   36593984   м.Київ 

139  ТОВ "Експерт Плюс 2012"   14914/13   29-07-2013   3   38163907   Донецька обл. 

140  ТОВ "ЕКСПЕРТ РЕЙТИНГ"   15359/13   17-10-2013   3   38386865   м.Херсон 

141  ТОВ "Експерт Сервіс Поділля"   15599/13   15-11-2013   3   38952786   м.Хмельницький 

142  ТОВ "ЕКСПЕРТ.ОЦІНКА"   15517/13   30-10-2013   3   38766804   Київська обл. 

143  ТОВ "Експерт+"   15325/13   15-10-2013   3   38452801   Черкаська обл. 

144  ТОВ "Експертгне Бюро Едельвейс"   15320/13   15-10-2013   3   38146813   Київська обл. 

145  ТОВ "ЕКСПЕРТГРУП ПЛЮС"   15444/13   24-10-2013   3   38338916   м.Луганськ 

146  ТОВ "ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА НЕРУХОМОСТІ"   15292/13   15-10-2013   3   38419057   м.Київ 

147  ТОВ "Експертна оцінка - ВМ"   15931/14   24-01-2014   3   38543139   Львівська обл. 

148  ТОВ "Експертне агентство нерухомості "ЕКСАН"   15310/13   15-10-2013   3   38196309   м.Київ 

149  ТОВ "Експертний центр нерухомість"   15321/13   15-10-2013   3   38394510   м.Вінниця 

150  ТОВ "Експертно-консалтингова компанія "Альфа Бізнес"   16751/14   05-08-2014   3   39219819   Дніпропетровська обл. 

151  ТОВ "ЕКСПЕРТОЦІНКА"   15377/13   18-10-2013   3   38772521   м.Харків 

152  ТОВ "Експрес-оцінка"   15973/14   31-01-2014   3   38964198   м.Івано-Франківськ 

153  ТОВ "ЕЛІКСІ"   15123/13   30-08-2013   3   38376307   м.Київ 

154  ТОВ "ЕЛІТ СТ"   15287/13   15-10-2013   3   38270554   Хмельницька обл. 

155  ТОВ "ЕСХІЛ"   15124/13   30-08-2013   3   38413867   м.Луганськ 

156  ТОВ "Закарпатський центр оцінки майна"   14916/13   29-07-2013   3   38415162   Закарпатська обл. 

157  ТОВ "ЗАКАРПАТТЯ-ЕКСПЕРТ-ІНВЕСТ"   15581/13   15-11-2013   3   38866979   Закарпатська обл. 

158  ТОВ "ЗАХІД-ОЦІНКА"   15572/13   15-11-2013   3   38943047   м.Львів 

159  ТОВ "ЗАХІД-ТЕСТ"   15520/13   30-10-2013   3   38889315   м.Київ 

160  ТОВ "ЗВІТ-ІНФО"   15503/13   29-10-2013   3   37965028   м.Львів 

161  ТОВ "ЗЕМЛЕВЛАСНИК"   15430/13   24-10-2013   3   31637068   м.Кіровоград 

162  ТОВ "Землевпорядна фірма "ОРБІС"   15422/13   22-10-2013   3   36384101   м.Миколаїв 

163  ТОВ "ЗЕМЛЕМІР"   16834/14   19-08-2014   3   31708458   Закарпатська обл. 

164  ТОВ "Зенітар-Консалт"   15326/13   15-10-2013   3   38376679   м.Київ 

165  ТОВ "Івано-Франківський регіональний оціночний центр"   15288/13   15-10-2013   3   38331360   м.Івано-Франківськ 

166  ТОВ "ІДЕАЛ-ОЦІНКА"   15428/13   24-10-2013   3   38414169   м.Луганськ 

167  ТОВ "Ізяслав-Оцінка"   14917/13   29-07-2013   3   38072616   Хмельницька обл. 

168  ТОВ "Іллічівське бюро оцінки"   14954/13   29-07-2013   3   38363811   Одеська обл. 

169  ТОВ "Імперіал Експерт-Сервіс"   14918/13   29-07-2013   3   38371068   м.Рівне 

170  ТОВ "ІНВЕСТЕНЕРГОСТРОЙ"   15658/13   27-11-2013   3   37086366   м.Донецьк 



171  ТОВ "ІНТЕЛІС СІТІ"   14919/13   29-07-2013   3   38375167   м.Київ 

172  ТОВ "Інтерексперт"   15119/13   30-08-2013   3   38338895   м.Луганськ 

173  ТОВ "ІНТЕРМЕДІАКОМ-УКРАЇНА"   15569/13   15-11-2013   3   33834963   м.Київ 

174  ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "Інновації"   16056/14   18-02-2014   3   38916280   м.Київ 

175  ТОВ "ІТ-УКРАЇНА"   15705/13   13-12-2013   3   35094312   м.Київ 

176  ТОВ "К.І.С. - 85"   14920/13   29-07-2013   3   38413982   м.Луганськ 

177  ТОВ "Капітал Девелопмент Груп"   15337/13   16-10-2013   3   38365949   м.Київ 

178  ТОВ "Київське бюро оціночної вартості"   14992/13   29-07-2013   3   38404391   м.Київ 

179  ТОВ "Київський інститут оціночної діяльності"   14921/13   29-07-2013   3   38448238   м.Київ 

180  ТОВ "Київський центр експертної оцінки"   15919/14   16-01-2014   3   38441171   м.Київ 

181  ТОВ "КИМ-ЮГ"   15004/13   29-07-2013   3   38395670   м.Миколаїв 

182  ТОВ "Класик оцінка"   15948/14   27-01-2014   3   39017650   м.Чернігів 

183  ТОВ "КОВОРКІНГ ЦЕНТР (НЕРУХОМОСТІ)   15981/14   31-01-2014   3   37405829   м.Київ 

184  ТОВ "КОМПАНІЯ "БЕНЕФІТ ГРУП"   15294/13   15-10-2013   3   38451132   м.Київ 

185  ТОВ "Компанія "Експерт-Брок"   15333/13   16-10-2013   3   38926220   м.Донецьк 

186  ТОВ "Компанія "Земельний кадастровий центр"    16118/14   07-03-2014   3   38134090   м.Київ 

187  ТОВ "Компанія незалежних експертів України "МАГНА"   15702/13   13-12-2013   3   38949185   м.Київ 

188  ТОВ "КОНСАЛТИНГ І ОЦІНКА"   15570/13   15-11-2013   3   38947240   Волинська обл. 

189  ТОВ "Кременчуцьке бюро експертної оцінки"   16116/14   07-03-2014   3   39058152   Полтавська обл. 

190  ТОВ "Кримська оціночна компанія"   14923/13   29-07-2013   3   38430678   м.Сімферополь 

191  ТОВ "КРИТЕРІЙ МНП"   14955/13   29-07-2013   3   38373877   м.Житомир 

192  ТОВ "Лабеон"   15480/13   25-10-2013   3   38414609   м.Луганськ 

193  ТОВ "Лебідь і КО"   15555/13   07-11-2013   3   38393694   м.Київ 

194  ТОВ "Легат-Центр"   14924/13   29-07-2013   3   38429971   м.Черкаси 

195  ТОВ "ЛЕГІС-ЕКСПЕРТ"   15729/13   20-12-2013   3   38963351   Київська обл. 

196  ТОВ "ЛІВЕН РУМ"   15453/13   24-10-2013   3   38413783   м.Луганськ 

197  ТОВ "ЛІГА СТАНДАРТ"   15672/13   03-12-2013   3   38879422   м.Харків 

198  ТОВ "ЛІГА ДЕВЕЛОПМЕНТ"   15364/13   17-10-2013   3   35391390   м.Київ 

199  ТОВ "ЛІГАС"   15339/13   16-10-2013   3   38413694   м.Луганськ 

200  ТОВ "ЛІОНЕСТ"   15244/13   10-10-2013   3   38417222   м.Рівне 

201  ТОВ "Луганська експертна компанія"   15479/13   25-10-2013   3   38016090   Луганська обл. 

202  ТОВ "Лугексперт 2000"   15166/13   13-09-2013   3   38338884   м.Луганськ 

203  ТОВ "ЛУЦЬК ДІМ СЕРВІС"   14956/13   29-07-2013   3   38410143   Волинська обл. 

204  ТОВ "ЛУЦЬК ЕКСПЕРТ-ОЦІНКА"   15582/13   15-11-2013   3   38945369   Волинська обл. 

205  ТОВ "ЛУЦЬК ЕКСПЕРТ ПЛЮС"   15576/13   15-11-2013   3   38944241   м.Луцьк 

206  ТОВ "ЛУЦЬК ЕКСПЕРТ"   14957/13   29-07-2013   3   38339694   Волинська обл. 

207  ТОВ "Львівекспертсервіс"   15240/13   10-10-2013   3   38425448   м.Львів 

208  ТОВ "МАДИС ЕКСПЕРТ"   15313/13   15-10-2013   3   38336898   Київська обл. 

209  ТОВ "Майнексперт"   15494/13   29-10-2013   3   38557534   м.Київ 

210  ТОВ "МАПО РУС І СО"   14925/13   29-07-2013   3   38395424   м.Миколаїв 

211  ТОВ "МАРКЕТИНГ ДИЗАЙН"   15574/13   15-11-2013   3   38201931   м.Київ 

212  ТОВ "Мегаліт-Рістейд"   16104/14   07-03-2014   3   39064428   м.Дніпропетровськ 

213  ТОВ "Мєліус"   15449/13   24-10-2013   3   38413799   м.Луганськ 

214  ТОВ "Миргородська незалежна майнова оцінка"   15352/13   17-10-2013   3   38381521   Полтавська обл. 

215  ТОВ "Міжрегіональний експертно-правовий центр"   15975/14   31-01-2014   3   38290707   м.Київ 

216  ТОВ "МІСЬКА ОЦІНОЧНА КОМПАНІЯ"   15290/13   15-10-2013   3   38728788   м.Київ 



217  ТОВ "Міський центр оцінки майна"   15516/13   30-10-2013   3   38942876   м.Донецьк 

218  ТОВ "МОБІЛ-ЕКСПЕРТ"   15628/13   25-11-2013   3   38951976   Львівська обл. 

219  ТОВ "МОІСЄЄВ І ПАРТНЕРИ"   15307/13   15-10-2013   3   38443823   м.Київ 

220  ТОВ "МС-КОНСАЛТ"   15299/13   15-10-2013   3   38341300   м.Чернігів 

221  ТОВ "Наукова технічна компанія "ОЦІНКА"   15361/13   17-10-2013   3   38415838   м.Запоріжжя 

222  ТОВ "НЕЗАЛЕЖНА МАЙНОВА ОЦІНКА"   14991/13   29-07-2013   3   38363277   Запорізька обл. 

223  ТОВ "Незалежна оціночна компанія "Україна"   14927/13   29-07-2013   3   38348840   АРК 

224  ТОВ "Незалежне агенство оцінки"   15165/13   13-09-2013   3   38388443   м.Київ 

225  ТОВ "НЕРУМА"   14926/13   29-07-2013   3   38415010   Закарпатська обл. 

226  ТОВ "Нерухомість та право"   15950/14   27-01-2014   3   38702012   м.Чернівці 

227  ТОВ "НЕСІНА І КОМПАНІЯ"   14995/13   29-07-2013   3   38359024   м.Київ 

228  ТОВ "НІКОПОЛЬЕКСПЕРТОЦІНКА"   15585/13   15-11-2013   3   38709966   Дніпропетровська обл. 

229  ТОВ "Нікопольський технічний центр оцінки "ЕКСПЕРТ"   14958/13   29-07-2013   3   38309424   Дніпропетровська обл. 

230  ТОВ "Нова Дунаєвецька оціночна група"   15625/13   25-11-2013   3   38799028   Хмельницька обл. 

231  ТОВ "НОМО"   14928/13   29-07-2013   3   38342126   Миколаївська обл. 

232  ТОВ "Орбіталь Сервіс"   14930/13   29-07-2013   3   38415246   м.Запоріжжя 

233  ТОВ "ОСАГОВ"   15296/13   15-10-2013   3   38379450   Київська обл. 

234  ТОВ "ОФЕРТА КОНСАЛТИНГ ЛТД"   16062/14   26-02-2014   3   37826605   м.Київ 

235  ТОВ "ОЦЕЛОТ-О"   15003/13   29-07-2013   3   38174044   Вінницька обл. 

236  ТОВ "ОЦІНКА-ВА"   15358/13   17-10-2013   3   38870110   м.Київ 

237  ТОВ "Оцінка-сервіс"   15232/13   08-10-2013   3   38845571   м.Донецьк 

238  ТОВ "ОЦІНКА БІЗНЕС ПЛЮС"   15348/13   17-10-2013   3   38413741   м.Луганськ 

239  ТОВ "ОЦІНКА ЗАПОРІЖЖЯ"   15332/13   16-10-2013   3   38415906   м.Запоріжжя 

240  ТОВ "ОЦІНКА ЛЮКС"   15349/13   17-10-2013   3   38382085   м.Харків 

241  ТОВ "Оцінка Плюс Бонус"   15281/13   15-10-2013   3   38377321   м.Київ 

242  ТОВ "ОЦІНКА ПРЕМІУМ"   15547/13   07-11-2013   3   38749658   м.Київ 

243  ТОВ "Оцінна компанія "Фахівець"   15164/13   13-09-2013   3   38348814   АРК 

244  ТОВ "ОЦІНОЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ"   15319/13   15-10-2013   3   38429924   м.Черкаси 

245  ТОВ "Оціночна команія "Контакт"   16024/14   18-02-2014   3   39011549   м.Одеса 

246  ТОВ "Оціночна компанія "Кремінь"   14922/13   29-07-2013   3   38364485   Полтавська обл. 

247  ТОВ "Оціночна компанія "ПРАЙМ"   14962/13   29-07-2013   3   38399099   м.Київ 

248  ТОВ "Оціночна компанія "ХАРКІВ-ЕКСПЕРТ"   15334/13   16-10-2013   3   38385290   м.Харків 

249  ТОВ "Оціночна консалтингова компанія"   15728/13   20-12-2013   3   38965191   м.Київ 

250  ТОВ "Оцінювання нерухомості - Рівне"   15245/13   10-10-2013   3   38371073   м.Рівне 

251  ТОВ "Оцінювач"   16036/14   18-02-2014   3   38757700   Київська обл. 

252  ТОВ "ПАРАДІЗ-С"   14996/13   29-07-2013   3   38308738   м.Київ 

253  ТОВ "ПАРТНЕР ЕКСПЕРТ ПОДІЛЛЯ"   15335/13   16-10-2013   3   38444832   м.Вінниця 

254  ТОВ "ПАРТНЕР ЗАХІД ІНВЕСТ"   15246/13   10-10-2013   3   38369567   Закарпатська обл. 

255  ТОВ "Перша Кам‘янець-Подільська оціночна група"   15311/13   15-10-2013   3   38307144   Хмельницька обл. 

256  ТОВ "Перша Канівська оціночна компанія"   14959/13   29-07-2013   3   38402153   Черкаська обл. 

257  ТОВ "Перша обласна оціночна компанія"   14931/13   29-07-2013   3   38296541   м.Одеса 

258  ТОВ "Південь Експерт-Груп"   15000/13   29-07-2013   3   38352511   м.Одеса 

259  ТОВ "ПО-Кіровоград"   14932/13   29-07-2013   3   38339925   м.Кіровоград 

260  ТОВ "Податкова оцінка майна"   16173/14   24-03-2014   3   39077552   АРК 

261  ТОВ "ПОРЕВІТ-КОНСАЛТ"   14961/13   29-07-2013   3   38376286   м.Київ 

262  ТОВ "ПРАЙМ ЕКСПЕРТ ЛУГАНСЬК"   15005/13   29-07-2013   3   38338900   м.Луганськ 



263  ТОВ "ПРАЙС ЕКСПЕРТ"   15344/13   16-10-2013   3   38421511   м.Донецьк 

264  ТОВ "Прайс інформ"   16006/14   07-02-2014   3   37850549   Запорізька обл. 

265  ТОВ "ПРЕМІУМ-Т"   15331/13   16-10-2013   3   38338256   м.Луганськ 

266  ТОВ "Престиж-оцінка"   15347/13   17-10-2013   3   38209218   Сумська обл. 

267  ТОВ "Прикарпатське бюро оцінки нерухомості"   14933/13   29-07-2013   3   38331486   м.Івано-Франківськ 

268  ТОВ "Прикарпатське експертно-оціночне бюро"   15306/13   15-10-2013   3   38331465   м.Івано-Франківськ 

269  ТОВ "Прикарпатський інформаціно-кадастровий центр"   16043/14   18-02-2014   3   38174678   Івано-Франківська обл. 

270  ТОВ "Пріма Експерт"   14934/13   29-07-2013   3   38425474   м.Львів 

271  ТОВ "Провідний Експерт"   16174/14   24-03-2014   3   39106263   м.Київ 

272  ТОВ "Проектно консалтингова група"   15390/13   18-10-2013   3   38744969   м.Київ 

273  ТОВ "ПРОСТІР І ЗАБУДОВИ УКРАЇНИ"   15312/13   15-10-2013   3   38375151   м.Київ 

274  ТОВ "ПРОФ ЕКСПЕРТ ОЦІНКА"   15580/13   15-11-2013   3   38879899   м.Харків 

275  ТОВ "Професійна оцінка майна"   14935/13   29-07-2013   3   38404187   м.Київ 

276  ТОВ "ПРОФІ-ОЦІНКА"   15125/13   30-08-2013   3   38382017   м.Харків 

277  ТОВ "Профі Стейт"   15336/13   16-10-2013   3   38421223   м.Донецьк 

278  ТОВ "ПРОЦЕНА"   15611/13   20-11-2013   3   38952664   АРК 

279  ТОВ "РЕГІОНАЛЬНА КОМПАНІЯ ОЦІНКИ"   15446/13   24-10-2013   3   38414153   м.Луганськ 

280  ТОВ "РЕГІОНАЛЬНИЙ ОЦІНЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР"   15342/13   16-10-2013   3   38362853   м.Запоріжжя 

281  ТОВ "Регіональний центр маркетингу експертиз"   14964/13   29-07-2013   3   38286219   Київська обл. 

282  ТОВ "Регістр-Полісся"   14936/13   29-07-2013   3   38373924   м.Житомир 

283  ТОВ "РІАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ"   15405/13   22-10-2013   3   38382059   м.Харків 

284  ТОВ "РІВНЕСТАНДАРТ"   15400/13   22-10-2013   3   38888641   м.Рівне 

285  ТОВ "Ріелт-Консалт Груп"   15429/13   24-10-2013   3   34791643   м.Луганськ 

286  ТОВ "Рубікон-Дніпро"   15417/13   22-10-2013   3   38114048   м.Дніпропетровськ 

287  ТОВ "СВМ-СЕРВІС ЕКСПЕРТ"   15583/13   15-11-2013   3   38880710   Хмельницька обл. 

288  ТОВ "СВС ЧЕРНІГІВСЕРВІС"   14999/13   29-07-2013   3   38341248   м.Чернігів 

289  ТОВ "СІНГА ЕКСПЕРТ"   15701/13   13-12-2013   3   38925693   м.Київ 

290  ТОВ "Сінео"   15283/13   15-10-2013   3   38409232   м.Київ 

291  ТОВ "Сіті Ікс"   14937/13   29-07-2013   3   38364270   Полтавська обл. 

292  ТОВ "СКМ-КР"   14938/13   29-07-2013   3   38255463   Дніпропетровська обл. 

293  ТОВ "СМАРТ АКТИВ"   15304/13   15-10-2013   3   38380203   Київська обл. 

294  ТОВ "Сніжне-Експерт"   15937/14   25-01-2014   3   38571461   Донецька обл. 

295  ТОВ "СПЕЦЕКСПЕРТАЛЬЯНС"   15351/13   17-10-2013   3   38362032   м.Дніпропетровськ 

296  ТОВ "СПЕЦОЦІНКА ВНТ"   14965/13   29-07-2013   3   38335889   Івано-Франківська обл. 

297  ТОВ "СПЕЦПРОЕКТОЦІНКА"   15521/13   30-10-2013   3   38819929   м.Луганськ 

298  ТОВ "Станіславська оціночна компанія"   14939/13   29-07-2013   3   38331266   м.Івано-Франківськ 

299  ТОВ "СТІЛ СІТІ ТРЕЙД"   15613/13   21-11-2013   3   38080779   м.Київ 

300  ТОВ "СТОЛЕКС"   14966/13   29-07-2013   3   38371089   м.Рівне 

301  ТОВ "Сумська незалежна оцінювальна регіональна служба"   15354/13   17-10-2013   3   38397023   м.Суми 

302  ТОВ "Сумське Бюро Незалежної Експертної Оцінки"   14969/13   29-07-2013   3   38397615   м.Суми 

303  ТОВ "Сучасна оцінка майна"   15579/13   15-11-2013   3   38863082   Житомирська обл. 

304  ТОВ "СФЕРА РЕГІОН"   15341/13   16-10-2013   3   38378168   м.Полтава 

305  ТОВ "СХІД-ЕКСПЕРТ"   14971/13   29-07-2013   3   38357022   Донецька обл. 

306  ТОВ "Схід-Еталон"   14940/13   29-07-2013   3   38356998   м.Донецьк 

307  ТОВ "ТАВРИЯ КОНСАЛТ"   14972/13   29-07-2013   3   38386645   м.Херсон 

308  ТОВ "Таврійська оціночна компанія"   16048/14   18-02-2014   3   35941329   АРК 



309  ТОВ "ТЕР-ЕКСПЕРТ"   14973/13   29-07-2013   3   38357965   м.Тернопіль 

310  ТОВ "Терем 3000"   15968/14   31-01-2014   3   39007257   м.Київ 

311  ТОВ "ТЕРИТОРІЯ ОЦІНКИ"   15343/13   16-10-2013   3   38309602   Дніпропетровська обл. 

312  ТОВ "Тернопільський центр оцінки"   15324/13   15-10-2013   3   38417458   м.Тернопіль 

313  ТОВ "Трибьют-Консалтинг"   16129/14   07-03-2014   3   38811406   м.Київ 

314  ТОВ "УІННІ"   15120/13   30-08-2013   3   34624905   м.Київ 

315  ТОВ "УКР-ПОЛІС"   15371/13   17-10-2013   3   38830518   м.Вінниця 

316  ТОВ "Укр Експерт Оцінка"   15001/13   29-07-2013   3   38437034   м.Одеса 

317  ТОВ "Українське бюро приватизації та оцінки майна"   15949/14   27-01-2014   3   38306334   Івано-Франківська обл. 

318  ТОВ "Український центр оцінки "ЕКСПЕРТ"   16776/14   05-08-2014   3   39264238   м.Київ 

319  ТОВ "УКРЕКСПЕРТСЕРВІС 2012"   14975/13   29-07-2013   3   38368186   Одеська обл. 

320  ТОВ "Укроцінка"   16037/14   18-02-2014   3   38946839   м.Київ 

321  ТОВ "УКРПРОФЕКСПЕРТ"   16754/14   05-08-2014   3   39089678   м.Запоріжжя 

322  ТОВ "ФОРОСЕСТІМЕЙШЕН"   15655/13   27-11-2013   3   38952968   АРК 

323  ТОВ "Хмельницька оціночна компанія"   15241/13   10-10-2013   3   38427801   м.Хмельницький 

324  ТОВ "Хуст - Земля Карпат"   15938/14   25-01-2014   3   33423205   Закарпатська обл. 

325  ТОВ "Центр "Експертиза"   15858/13   24-12-2013   3   36779827   Черкаська обл. 

326  ТОВ "Центр зі сприяння власникам нерухомості"   14941/13   29-07-2013   3   38360889   м.Дніпропетровськ 

327  ТОВ "ЦЕНТР МАЙНОВОЇ ОЦІНКИ"   15454/13   24-10-2013   3   38363261   Запорізька обл. 

328  ТОВ "Центр незалежної оцінки "Константа"   16122/14   07-03-2014   3   38692874   Київська обл. 

329  ТОВ "ЦЕНТР НЕРУХОМОЇ ВЛАСНОСТІ"   14998/13   29-07-2013   3   38337776   Луганська обл. 

330  ТОВ "Центр оцінки "ЕКСПЕРТ"   15552/13   07-11-2013   3   38837953   Дніпропетровська обл. 

331  ТОВ "Центр оцінки майна "АЛЬФА-ОМЕГА"   15309/13   15-10-2013   3   38369001   м.Черкаси 

332  ТОВ "Черкаська компанія незалежної оцінки"   15282/13   15-10-2013   3   38430327   м.Черкаси 

333  ТОВ "ЧЕРНІГІВАРТСЕРВІС"   14979/13   29-07-2013   3   38341253   м.Чернігів 

334  ТОВ "ЧЕРНІГІВЕКСПЕРТ"   14980/13   29-07-2013   3   38423079   м.Чернігів 

335  ТОВ "ШИВ"   14994/13   29-07-2013   3   38463860   м.Київ 

336  ТОВ "ЮДІОН"   14981/13   29-07-2013   3   38413673   м.Луганськ 

337  ТОВ "ЮЗ-КОНСАЛТ"   15355/13   17-10-2013   3   38408930   м.Київ 

338  ТОВ "ЮКОМ-ЛТД"   16755/14   05-08-2014   3   38896275   м.Київ 

339  ТОВ "Юкрейніан Лоббінг Компані"   16756/14   05-08-2014   3   35437157   м.Київ 

340  ТОВ "ЮЛІАННА-ЛТД"   15301/13   15-10-2013   3   38418535   м.Київ 

341  ТОВ "Юридична компанія "ЗОЛОТІ ВОРОТА"   15918/14   16-01-2014   3   38615632   м.Київ 

342  ТОВ "Юридично-консалтингова компанія "ДНІСТЕР"   15510/13   30-10-2013   3   38763447   м.Львів 

343  ТОВ "ЮРІДІК"   15492/13   28-10-2013   3   38934818   Київська обл. 

344  ТОВ "ЯЛТАЄВО"   14982/13   29-07-2013   3   38400198   АРК 

345  ТОВ експертно-правове підприємство "АСЕССОР-ЕМ"   15920/14   16-01-2014   3   38883685   Донецька обл. 

346  ТОВ Куп’янський технічний центр оцінки "Онікс"   14929/13   29-07-2013   3   38281636   Харківська обл. 

347  ТОВ ХАРКІВ ЕКСПЕРТ ОЦІНКА"   14977/13   29-07-2013   3   38382876   м.Харків 

348  Турнуєв Артем Валерійович   16027/14   18-02-2014   3   2893302750   Донецька обл. 

349  Урсол Олена Миколаївна   15917/14   16-01-2014   3   2756811566   м.Кіровоград 

350  Філатова Катерина Ігорівна   15958/14   31-01-2014   3   3103205185   м.Херсон 

351  ФОП Архангельська Ірина Володимирівна   15666/13   03-12-2013   3   2387500945   м.Харків 

352  ФОП Власенко Олена Миколаївна   15730/13   20-12-2013   3   2821419301   Дніпропетровська обл. 

353  ФОП Підкамінний Юрій Борисович   15498/13   29-10-2013   3   3187701291   Тернопільська обл. 

354  ФОП Хмара Сергій Миколайович   15509/13   30-10-2013   3   2902205658   м.Донецьк 



355  ФОП Бобровник Денис Олександрович   15475/13   25-10-2013   3   2918313794   Одеська обл. 

356  ФОП Варогатіна Ганна Олександрівна   15478/13   25-10-2013   3   2613515146   Дніпропетровська обл. 

357  ФОП Ковальов Олексій Володимирович   16747/14   05-08-2014   3   3069711332   Полтавська обл. 

358  ФОП Сагієнко Олександр Григорович   15482/13   25-10-2013   3   2896113236   м.Вінниця 

359  ФОП Тараненко Сергій Іванович   16749/14   05-08-2014   3   2325916730   м.Київ 

Л. Тимощик

Начальник Управління з питань оціночної 

діяльності


