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Фонд державного майна України 
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ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ

НАКАЗ
Київ №

Про прийняття рішення про 
рецензування звітів 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 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. Прийняти рішення про рецензування звітів про оцінку від 04.02.2022
№№ ИПОМЖЕ273994, ВДИСКО375659, ККБНТВ355323, ЕИСДОЛ765439, 
БООЮБК948588, ХЕТДОД118043, ЗГЛСЮБ114597, ЮКСРГБ823071,
ТЖВИНЧ423068, ГИККХБ697639, ЦЕСАБР890846, ГРЧИСГ351857,
ОПЗМРЕ745073, ДИЖЕЧТ582385, ЦЛКНКП616385, ЦВЮЕПА175650 та від 
05.02.2022 № МЕКБИЕ595914.

Підстава: Акт перевірки про наявність та відповідність документів 
долучених до заяви поданої в електронній формі від 07.02.2022, що додається.

2. Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 
діяльності забезпечити рецензування звітів про оцінку відповідно до 
законодавства України.

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 « О % » ОЛ____ 202з2-р.

Дата та номер заяви:

від 04.02.2022 
ЕИСДОЛ765439, 
ЮКСРГБ823071, 
ГРЧИСГ351857, 
ЦВЮЕПА175650

№№ ИПОМЖЕ273994, ВДИСК0375659,
БООЮБК948588, ХЕТДОД118043,
ТЖВИНЧ423068, 

ОПЗМРЕ745073,
ЕИККХБ697639,

ДИЖЕЧТ582385,

ККБНТВ355323, 
ЗГЛСЮБ114597, 
ЦЕСАБР890846, 

ЦЛКНКП616385,

від 05.02.2022 № МЕКБИЕ595914

Перевіркою встановлено

Документи подані із заявою відповідають вимогам Порядку.

(зазначити наявність та відповідність документів вимогам Порядку або 
вказати виявлені недоліки)

Перевірку провів:

ВИКОНАВЕЦЬ:

Еоловний спеціаліст відділу 
адміністрування АІТС

Начальник відділу

Погоджено:

Директор Департаменту

Тетяна ПЛАХОТНА 

Віктор СТОРОЖУК

Світлана БУЛЕАКОВА


