
ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

С В І Д О Ц Т В О  
про включення інформації про оцінювача до Державного реєстру 

оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності

від / 3 _________________ 2013 р. № / / О , /  У

Видане Мироненку Володимиру Анатолійовичу на підставі кваліфікаційних 
свідоцтв оцінювача від 05.07.2008 МФ № 6177, від 14.08.2013 ОДЦО № 898, виданих 
Фондом державного майна України спільно з Міжнародним інститутом бізнесу, та 
свідчить про те, що інформацію про нього (неї) включено до Державного реєстру 
оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності як оцінювача, який має право здійснювати 
оцінку майна та майнових прав за такими напрямами1:

напрям 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі»:

спеціалізація 1.1 «Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі 
земельних ділянок, та майнових прав на них»; 
спеціалізація 1.2 «Оцінка машин і обладнання»; 
спеціалізація 1.3 «Оцінка колісних транспортних засобів»;
спеціалізація 1.7 «Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, 
колісних транспортних засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів та тих, що 
становлять культурну цінність»;
спеціалізація 1.8 «Оцінка для цілей оподаткування та нарахування і сплати інших 
обов’язкових платежів, які справляються відповідно до законодавства».

Це свідоцтво є невід’ємною частиною кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.

М. Горяйнов

1 Вказуються напрями та спеціалізації у межах таких напрямів, зазначені у кваліфікаційному свідоцтві оцінювача.
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НАКАЗ
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Щодо виключення інформації про 
оцінювача з Державного реєстру 
оцінювачів та суб'єктів оціночної 
діяльності та про включення 
інформації про оцінювача до 
Державного реєстру оцінювачів  
та суб'єктів оціночної діяльності

Відповідно до пункту 5.4 розділу V 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, у зв’язку з 
отриманням Мироненком В.А. нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача 
від 14 серпня 2013 року ОДЦО № 898, виданого Фондом державного майна 
України спільно з Міжнародним інститутом бізнесу,

НАКАЗУЮ:

1. Управлінню з питань оціночної діяльності забезпечити виключення 
інформації про оцінювача Мироненка В.А. з Державного реєстру оцінювачів та 
суб’єктів оціночної діяльності від 04 грудня 2008 року № 7070.

2. Управлінню з питань оціночної діяльності підготувати для підписання 
свідоцтво про включення інформації про оцінювача Мироненка В.А. до 
Державного реєстру оцінювачів та суб'єктів оціночної діяльності з урахуванням 
нового кваліфікаційного свідоцтва оцінювача.

3. Управлінню з питань оціночної діяльності забезпечити включення 
інформації про оцінювача Мироненка В.А. до Державного реєстру оцінювачів 
та суб’єктів оціночної діяльності.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника 
Управління з питань оіііночної діяльцості
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Заступник Голови


