
Фонд державного майна України 
№118 від 28.01.2022

ц ? К р И Д і& Д І  Бєлова Ю.В. (Заступник Голови Фонду)

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ №

Про відмову у розгляді заяв 
про забезпечення рецензування 
звіту про оцінку в Єдиній 
базі даних звітів про оцінку

Відповідно до законів України «Про Фонд державного майна України», 
«Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в 
Україні», абзацу першого пункту 4, пункту 5 розділу V Порядку ведення 
єдиної бази даних звітів про оцінку, затвердженого наказом Фонду 
державного майна України від 17 травня 2018 року № 658, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 05 червня 2018 року за № 677/32129 (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

1. Відмовити у розгляді заяв про забезпечення рецензування звіту про
оцінку від 24.01.2022 № УНБУВЦ055074 та від 25.01.2022
№ СДАФКЗ603951, НАНЖВЮ495494

Підстава: Акт перевірки про наявність та відповідність документів 
долучених до заяви поданої в електронній формі від 26.01.2022, що додається.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 
діяльності забезпечити реєстрацію рішення про відмову у розгляді заяв в 
Єдиній базі даних звітів про оцінку.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 
діяльності.

Заступник Голови Фонду Юлія БЄЛОВА



Додаток до наказу 
Фонду державного майна України

№

АКТ

перевірки про наявність та відповідність документів долучених до заяви поданої в 
електронній формі, вимогам передбаченим пунктами 3 та 5 розділу V Порядку ведення 
єдиної бази даних звітів про оцінку, затвердженого наказом Фонду від 17.05.2018 № 658, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.06.2018 за №677/32129 (у редакції 
наказу Фонду державного майна України від 12.01.2021 
№ 24, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.02.2021 № 239/35861)

від «е^Г» О / ____ 202^-р.

Дата та номер заяви про забезпечення рецензування звіту про оцінку (далі -  Заява):

від 24.01.2022 № УНБУВЦ055074

від 25.01.2022 № СДАФК3603951, НАНЖВЮ495494

Перевіркою встановлено, що документи, долучені до вищезазначених Заяв, містять 
такі недоліки:

1. № СДАФК3603951- на звіт про оцінку не накладено кваліфікований електронний 
підпис або удосконалений електронний підпис, який базується на кваліфікованих 
сертифікатах відкритих ключів (далі -ЕЦП) оцінювачів, які безпосередньо проводили 
оцінку, а також не накладено ЕЦП керівника суб’єкта оціночної діяльності або 
кваліфікованої електронної печатки (удосконаленої електронної печатки) суб’єкта 
оціночної діяльності.

2. №№ УНБУВЦ055074, НАНЖВЮ495494 -  звіти підписано у форматі, який не 
відкривається.

Перевірку провів: 
ВИКОНАВЕЦЬ:

Еоловний спеціаліст відділу 
адміністрування АІТС

Начальник відділу

Тетяна ПЛАХОТНА 

Віктор СТОРОЖУК

Погоджено:
Директор Департаменту /

(А
Світлана БУЛЕАКОВА


