
ПЕРЕЛІК 

акредитованих АТ «МОТОР-БАНК» суб’єктів оціночної діяльності  

№ 
з/п 

Найменування СОД 
Номер і дата 
договору про 
співробітництво 

Контактні 
особи 

e-mail № тел. 
ВИДИ ОЦІНОК ЗА ЯКИМИ АКРЕДИТОВАНО 
СОД  В  АТ «МОТОР-БАНК» 

1 2 3 4 5 6  
1 ПП "ТА-ЕКСПЕРТ-СЕРВІС" 

код ЄДРПОУ  
 
36819974 

№2 від 01/11/2019 
строк дії до 
24/09/2022 

Товарницький 
Андрій Миронович  
Савченко Ганна 
Олексіївна  

ta25@ukr.net 
2628237@gmail.
com 
 

(050) 562 66 53 
(093) 26 28 237 

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого 
майна, нерухомості), у тому числі експертна 
грошова оцінка земельних ділянок 
1.2. Оцінка машин і обладнання 
1.3. Оцінка дорожніх транспортних засобів 
1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що 
віднесені до машин, обладнання, дорожніх 
транспортних засобів, літальних апаратів, 
судноплавних засобів та тих, що становлять 
культурну цінність 
2.1 Оцінка цілісних майнових комплексів, 
паїв, цінних паперів, майнових прав та 
нематеріальних активів (крім оцінки прав на 
об'єкти інтелектуальної власності) 
2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної 
власності 

2 ТОВ «УКРБІЗНЕС КАПІТАЛ» 
Код за ЄДРПОУ 34429480 

№4 від 01/11/2019 
строк дії до 
24/09/2022 

Фірсов Володимир 
Миколайович 

Gilgul54@gmail.
com. 
Gilgul60@ukr.net 
 
 
 
 
 
 

(096)418-70-44 
(066)925-48-38 

1.1.Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, 
нерухомості), у тому числі експертна грошова 
оцінка земельних ділянок 
1.2.Оцінка машин і обладнання 
1.3.Оцінка дорожніх транспортних засобів 
1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що 
віднесені до машин, обладнання, дорожніх 
транспортних засобів, літальних апаратів, 
судноплавних засобів та тих, що становлять 
культурну цінність 



3 ФОП Олійник Олена 
Олександрівна 
Код за ЄДРПОУ (РНОКПП) 
2335204485 

№5 від 01/11/2019 
строк дії до 
24/09/2022 

Олійник Борис 
Володимирович 

obv.sumy@gmail
.com 
 

(095)-257-26-55 1.1.Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, 
нерухомості), у тому числі експертна грошова 
оцінка земельних ділянок 
1.2. Оцінка машин і обладнання 
1.3. Оцінка дорожніх транспортних засобів 
1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що 
віднесені до машин, обладнання, дорожніх 
транспортних засобів, літальних апаратів, 
судноплавних засобів та тих, що становлять 
культурну цінність 

4 Фізична особа – 
підприємець Банас Олексій 
Федорович 
ЄДРПОУ : 353452108308 
 
 
 
 
 
 
 
 

№7 від 25/09/2020  
Строк дії до 
24/09/2022  

Банас Олексій 
Федорович 

banas.af@gmail.
com  

067-322-76-36 1.1.Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, 
нерухомості), у тому числі експертна грошова 
оцінка земельних ділянок 
1.2. Оцінка машин і обладнання 
1.3. Оцінка дорожніх транспортних засобів 
1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що 
віднесені до машин, обладнання, дорожніх 
транспортних засобів, літальних апаратів, 
судноплавних засобів та тих, що становлять 
культурну цінність 
2.1.Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, 
цінних паперів, майнових прав та нематеріальних 
активів (крім оцінки прав на об'єкти 
інтелектуальної власності) 
2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної 
власності 

5 ТОВ «НАЦІОНАЛЬНА 
ЕКСПЕРТНО-ПРАВОВА 
ГРУПА» код ЄДРПОУ  
35345213 

№1  від 01/11/2019  
строк дії до 
28/10/2022 

Чердинцева 
Мілена 
Олександрівна  

ocinka_2015@uk
r.net 
 

(097)-219-61-07 1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,  
нерухомості), у тому числі земельних ділянок,  та 
майнових прав на них. 
1.2. Оцінка машин і обладнання 
1.3. Оцінка колісних транспортних засобів 
1.4.       Оцінка літальних апаратів  
1.5.        Оцінка судноплавних засобів 
2.1.      Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, 
цінних паперів, майнових прав та нематеріальних 
активів (крім оцінки прав на об'єкти 
інтелектуальної власності) 
2.2.       Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної 
власності 



6 Фізична особа – 
підприємець  
ПЕРЕВАЙ ВОЛОДИМИР 
СЕРГІЙОВИЧ, код ЄДРПОУ 
2776312717 

№8 від 25/09/2020 
Строк дії до 
28/10/2022 

Перевай 
Володимир 
Сергійович 

Ecspertocinka@
gmail.com 
 

067-914-55-22 1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна,  
нерухомості), у тому числі земельних ділянок,  та 
майнових прав на них. 
1.2. Оцінка машин і обладнання 
1.3. Оцінка колісних транспортних засобів 
1.4.       Оцінка літальних апаратів  
1.5.        Оцінка судноплавних засобів 
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. 
2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, 
цінних паперів, майнових прав та нематеріальних 
активів (крім оцінки прав на об'єкти 
інтелектуальної власності) 
2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної 
власності 
 

7 ТОВ "НЕРУХОМІСТЬ" код 
ЄДРПОУ 30386302 

№9 від 29/10/2021 
строком до 
28/10/2022 р. 

ЯЦЕНКО 
СВІТЛАНИ 
ОЛЕКСІЇВНИ 

realt.appraise@g
mail.com     

050 635 56 56,   
096 654 52 52 

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, 
нерухомості), у тому числі експертна грошова 
оцінка земельних ділянок 
1.2. Оцінка машин і обладнання 
1.3. Оцінка дорожніх транспортних засобів 
1.4. Оцінка літальних апаратів 
1.5. Оцінка судноплавних засобів 
1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що 
віднесені до машин, обладнання, дорожніх 
транспортних засобів, літальних апаратів, 
судноплавних засобів та тих, що становлять 
культурну цінність 
2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, 
цінних паперів, майнових прав та нематеріальних 
активів (крім оцінки прав на об'єкти 
інтелектуальної власності) 
2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної 
власності 

 


