Додаток 14
до Порядку ведення єдиної бази
даних звітів про оцінку
(пункт 2 розділу V)
____ ____________ 20___ року

_____________________

(дата формування заяви)

(реєстраційний номер заяви)

До Фонду державного майна України
Заява
про забезпечення рецензування
звіту про оцінку майна
________________________________________________________________
(назва звіту про оцінку майна)
1. Заявник (прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи)
___________________________________________________________________________________
2. Код за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер
паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)

3.Місцезнаходження (місце проживання) ________________________________________________
4.Телефон

5. Електронна адреса _________________________________________________________________
6. Пароль пошуку звіту про оцінку майна _______________________________________________
7. Дата формування повідомлення про відмову у реєстрації звіту про оцінку в єдиній базі даних
звітів про оцінку_____________________________________________________________________
8. Найменування суб’єкта оціночної діяльності, що склав звіт про оцінку
___________________________________________________________________________________
9. Код згідно з ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають
відмітку у паспорті))

9. Прізвище, ім’я, по батькові оцінювача(ів), що склав(ли) звіт про оцінку
___________________________________________________________________________________
До заяви додаються такі документи1:
повідомлення про відмову у реєстрації звіту про оцінку в єдиній базі даних звітів про оцінку;
електронна версія звіту про оцінку та висновку про вартість, які зберігаються в єдиній базі даних
звітів про оцінку;
електронна версія договору на проведення оцінки майна, яка долучається до цієї заяви
заявником.
_______________________________
__________________
_____________________
(підпис)
(прізвище, ініціали)
(посада керівника юридичної особи)2

2

Продовження додатку 14
___________________________________
У разі подання заявником до Фонду державного майна заяви про забезпечення рецензування
звіту про оцінку майна у паперовій формі, до такої заяви додається прошитий (прошнурований),
пронумерований оригінал звіту про оцінку майна, належним чином засвідчена копія договору на
проведення оцінки майна, а також повідомлення про відмову у реєстрації звіту про оцінку в
єдиній базі даних звітів про оцінку;
1

Зазначається у разі подання заяви про забезпечення рецензування звіту про оцінку майна
юридичною особою.
2

_________________________________

