
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 

функціонування єдиної бази даних звітів про оцінку, як інформаційно-телекомунікаційної системи  
(аналогічно функціонуванню системи Prozorro) 

 

Податковий Кодекс України Відповідні норми Закону України «Про публічні 
закупівлі», Постанови Кабінету Міністрів України 

від 24 лютого 2016 р. № 166 «Про затвердження 
Порядку функціонування електронної системи 

закупівель та проведення авторизації електронних 
майданчиків» 

 

172.3. Дохід від продажу об'єкта нерухомості 
визначається виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівлі-

продажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта, 
розрахованої органом, уповноваженим здійснювати таку 

оцінку відповідно до закону та зареєстрованої в єдиній базі 
даних звітів про оцінку. 

 
Єдина база даних звітів про оцінку –  інформаційно-

телекомунікаційна система, до складу якої входять база 
даних та модуль електронного визначення оціночної 
вартості (з метою перевірки вартості об’єктів 

оподаткування, внесеної суб’єктом оціночної діяльності). 
Єдина база даних звітів про оцінку забезпечує розміщення, 

створення, зберігання та оприлюднення всієї інформації 
про об’єкт нерухомості та його вартість (крім інформації 

про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки), 
електронне визначення оціночної вартості, автоматичний 

 
 

 
 

 
 

Стаття 1 Закону України «Про публічні закупівлі»: 
3) веб-портал Уповноваженого органу з питань 

закупівель (далі - веб-портал Уповноваженого органу) - 
інформаційно-телекомунікаційна система, до складу 
якої входять модуль електронного аукціону і база 

даних, та який є частиною електронної системи 
закупівель та забезпечує створення, зберігання та 

оприлюднення всієї інформації про закупівлі, 
проведення електронного аукціону, автоматичний 

обмін інформацією і документами та користування 
сервісами з автоматичним обміном інформацією, 



обмін інформацією і документами з авторизованими 

електронними майданчиками та користування сервісами 
з автоматичним обміном інформацією, доступ до якого 
здійснюється за допомогою мережі Інтернет.  

Порядок ведення єдиної бази даних звітів про оцінку   
затверджується Фондом державного майна.  

 
 

 
 

Внесення інформації зі звітів про оцінку до єдиної 
бази даних звітів про оцінку здійснюється суб’єктами 

оціночної діяльності через авторизовані електронні 
майданчики. 

 
 

Авторизований електронний майданчик - 
авторизована Фондом державного майна  інформаційно-
телекомунікаційна система, яка має комплексну систему 

захисту інформації з підтвердженою відповідністю 
відповідно до Закону України «Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах» та 
забезпечує реєстрацію суб’єктів оціночної діяльності, 

розміщення, отримання і передавання інформації та 
документів (без попередньої ідентифікації суб’єкта 

оціночної діяльності) до єдиної бази даних звітів про 
оцінку з метою перевірки оціночної вартості об’єкта 

нерухомості, користування сервісами з автоматичним 

доступ до якого здійснюється за допомогою мережі 

Інтернет. Забезпечення функціонування веб-порталу 
Уповноваженого органу здійснюється у тому числі за 
рахунок надання авторизованим електронним 

майданчикам платного доступу до модуля електронного 
аукціону та бази даних. Порядок надання доступу та 

розмір плати встановлюються Кабінетом Міністрів 
України; 

 
ч. 5 ст. 10 Закону України «Про публічні закупівлі»: 

Інформація про закупівлю, визначена цим Законом, 
розміщується на веб-порталі Уповноваженого органу 

безоплатно через авторизовані електронні 
майданчики. 

 
Стаття 1 Закону України «Про публічні закупівлі»: 

1) авторизований електронний майданчик - 
авторизована Уповноваженим органом 
інформаційно-телекомунікаційна система, яка є 

частиною електронної системи закупівель та 
забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, 

отримання і передання інформації та документів під 
час проведення процедур закупівель, користування 

сервісами з автоматичним обміном інформацією, 
доступ до якого здійснюється за допомогою мережі 

Інтернет.  
п. 10 Порядку, затвердженого Постановою КМУ 

від 24 лютого 2016 р. № 166: 



обміном інформацією, доступ до якого здійснюється за 

допомогою мережі Інтернет. Порядок авторизації 
електронних майданчиків затверджується спільним 
рішенням Фонду державного майна та спеціально 

уповноваженого центрального органу виконавчої влади з 
питань  організації  спеціального зв'язку та захисту 

інформації. 
Єдина база даних звітів про оцінку повинна 

забезпечити збереження та належний захист усієї 
інформації щодо об’єктів нерухомості, оціночна вартість 

яких визначається та перевіряється, можливість доступу 
до цієї інформації нотаріусів та контролюючих органів в 

межах повноважень. Належний захист інформації 
забезпечується шляхом автоматичного обміну 

інформацією та документами між єдиною базою даних 
звітів про оцінку та авторизованими електронними 

майданчиками, які мають комплексну систему захисту 
інформації з підтвердженою відповідністю відповідно до 
Закону України «Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах». 

В електронній системі закупівель повинна бути 

створена комплексна система захисту інформації з 
підтвердженою відповідністю згідно з вимогами 
законодавства у сфері захисту інформації.  

 
 

ч. 3 ст. 12 Закону України «Про публічні закупівлі»: 
Електронна система закупівель повинна 

забезпечити збереження та належний захист усієї 
інформації щодо проведення процедур закупівель, 

можливість доступу до цієї інформації замовників, 
учасників, контролюючих органів, органу 

оскарження, уповноваженого органу та інших осіб 
відповідно до положень цього Закону… 

 


