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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 14.01.2022 
№№ СМИРИЕ503506, ВГАТЧЮ947557, РИЮКЦЖ635605, ЕПЕЖМК157714, 
ФБОВФК520416
від 15.01.2022 №№ ТГБЦРЗ344079, ВЖКВОД306773 
від 16.01.2022 №№ ТМТМОД032182, ДЕМТЖЧ679643 
від 17.01.2022 № ЕОФМЕГ957540

Підстава: Акт перевірки про наявність та відповідність документів долучених 
до заяви поданої в електронній формі від 17.01.2022, 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



АКТ

Додаток до наказу 
Фонду державного майна України

№

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 / 202^р.

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

від 14.01.2022 №№ СМИРИЕ503506, ВГАТЧЮ947557, РИКЖЦЖ635605,
ЕПЕЖМК157714, ФБОВФК520416
від 15.01.2022 №№ ТГБЦР3344079, ВЖКВОД306773
від 16.01.2022 №№ ТМТМОД032182, ДЕМТЖЧ679643
від 17.01.2022 №ЕОФМЕГ957540

Перевіркою встановлено

Документи подані із заявою відповідають вимогам Порядку.

Перевірку провів:

Начальник відділу 

адміністрування АІТС Віктор СТОРОЖУК

Погоджено:

Директор Департаменту Світлана БУЛГАКОВА


