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Фонд державного майна України 
№99 від 26.01.2022 
Белова Ю.В. (Заступник Голови Фонду) 
25.01.2022 21:45

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 21.01.2022
№№ АЖЛСЗЧ553586, ДАКЖФИ573922, ВКЗДЮТ092540, ААКГЦФ255908, 
НКУАМЮ567050, ООНБФЦ821260, ЛДЛХСЯ089169, ПИИТТЖ180831,
УЕКПЗЮ892556, ЕЛАВПЧ706081, МВЮНТХ478954 та від 22.01.2022 
№ ИБЕТМЯ451746 та від 23.01.2022 №№ ЕОФГЛГ160205, УВТЛЕБ302577

Підстава: Акт перевірки про наявність та відповідність документів долучених 
до заяви поданої в електронній формі від 24.01.2022, 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



ВИКОНАВЕЦЬ:

Начальник відділу адміністрування АІТС
Управління адміністрування і 
підтримки користувачів АІТС 
31-77

Віктор СТОРОЖУК



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 ср/  202 Х-р.

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

від 21.01.2022 №№АЖЛСЗЧ553586, ДАКЖФИ573922, ВКЗДЮТ092540,
ААКГЦФ255908, НКУАМЮ567050, ООНБФЦ821260, ЛДЛХСЯ089169,
ПИИТТЖ180831, УЕКПЗЮ892556, ЕЛАВПЧ706081, МВЮНТХ478954
від 22.01.2022 № ИБЕТМЯ451746
від 23.01.2022 №№ ЕОФГЛГ160205, УВТЛЕБ302577

Перевіркою встановлено

Документи подані із заявою відповідають вимогам Порядку.

Перевірку провів:

Начальник відділу 

адміністрування АІТС
/О

- " Г_у
Віктор СТОРОЖУК

Погоджено:

Директор Департаменту Світлана БУЛГ АКОВА


