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1. ПРОЕКТ   ПРОЕКТ 

2. Закон України   Закон України 

3. Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів України 

щодо забезпечення збалансованості бюджетних 
надходжень у 2017 році 

  Про внесення змін до Податкового кодексу 
України та деяких законодавчих актів  України 
щодо забезпечення збалансованості бюджетних 

надходжень у 2017 році 

4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:   Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

…     

29.  -9- Н.д.Сольвар Р.М. (Реєстр.картка №91) 

  Розділ І Законопроекту (Внести до 
Податкового кодексу України (Відомості 
Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 
112) такі зміни) доповнити такими пунктами: 
    1. В статті 172: 
     1)         у пункті 172.3: 
    абзац перший після слів «відповідно до 

закону» доповнити словами «та зареєстрованої 
в електронній системі перевірки показників, які 
пов’язані з визначенням оціночної вартості 
об’єктів оподаткування». 
доповнити пункт 172.3 після першого абзацу 
новими абзацами такого змісту: 
«Електронна система перевірки показників, які 
пов’язані з визначенням оціночної вартості 

об’єктів оподаткування (далі – електронна 
система перевірки показників) – інформаційно-
телекомунікаційна система, що забезпечує 
перевірку визначеної (розрахованої) оціночної 
вартості об’єкта нерухомості, створення, 
розміщення, оприлюднення та обмін 
інформацією і документами в електронному 
вигляді, до складу якої входять веб-портал 

центрального органу виконавчої влади, який 
визначається Кабінетом Міністрів України, 
авторизовані електронні майданчики, між 
якими забезпечено автоматичний обмін 
інформацією та документами. 

Враховано 

Пропонується 

встановити 

автоматизовану 

систему контролю за 

визначенням оціночної 

вартості 

 

      7.    В статті 172: 

     1)     у пункті 172.3: 

      абзац перший після слів “відповідно до 

закону” доповнити словами “та 

зареєстрованої в електронній системі 

перевірки показників, які пов’язані з 

визначенням оціночної вартості об’єктів 

оподаткування”; 

      після першого абзацу доповнити новими 

абзацами такого змісту: 

     “Електронна система перевірки 

показників, які пов’язані з визначенням 

оціночної вартості об’єктів оподаткування 

(далі – електронна система перевірки 

показників) – інформаційно-

телекомунікаційна система, що забезпечує 

перевірку визначеної (розрахованої) оціночної 

вартості об’єкта нерухомості, створення, 

розміщення, оприлюднення та обмін 

інформацією і документами в електронному 

вигляді, до складу якої входять веб-портал 

центрального органу виконавчої влади, який 

визначається Кабінетом Міністрів України, 

авторизовані електронні майданчики, між 

якими забезпечено автоматичний обмін 

інформацією та документами. 
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Веб-портал центрального органу виконавчої 
влади, який визначається Кабінетом Міністрів 
України - інформаційно-телекомунікаційна 
система, до складу якої входять модуль 
електронного визначення оціночної вартості з 
метою її перевірки і база даних, та який є 

частиною електронної системи перевірки 

показників, який має комплексну систему 
захисту інформації з підтвердженою 

відповідністю згідно Закону України «Про 
захист інформації в інформаційно-
телекомунікаційних системах» та забезпечує 
створення, зберігання та оприлюднення всієї 
інформації про об’єкт нерухомості та його 
вартість, електронне визначення оціночної 
вартості, автоматичний обмін інформацією і 
документами та користування сервісами з 

автоматичним обміном інформацією, доступ до 
якого здійснюється за допомогою мережі 
Інтернет.  
Авторизований електронний майданчик - 
авторизована центральним органом виконавчої 
влади, який визначається Кабінетом Міністрів 
України,  інформаційно-телекомунікаційна 

система, яка є частиною електронної системи 

перевірки показників, має комплексну систему 
захисту інформації з підтвердженою 
відповідністю згідно Закону України «Про 
захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах» та забезпечує 
реєстрацію осіб, автоматичне розміщення, 
отримання і передавання інформації та 
документів під час перевірки оціночної 
вартості об’єкта нерухомості, користування 
сервісами з автоматичним обміном 
інформацією, доступ до якого здійснюється за 
допомогою мережі Інтернет. Порядок 

авторизації електронних майданчиків 
затверджується спільним рішенням 
центрального органу виконавчої влади, який 
визначається Кабінетом Міністрів України та 
спеціально уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади з питань  організації  
спеціального  зв'язку та захисту інформації. 

Електронна система перевірки показників 
повинна забезпечити збереження та належний 
захист усієї інформації щодо об’єктів 
нерухомості, оціночна вартість яких 

          Веб-портал центрального органу 

виконавчої влади, який визначається 

Кабінетом Міністрів України - інформаційно-

телекомунікаційна система, до складу якої 

входять модуль електронного визначення 

оціночної вартості з метою її перевірки і база 

даних, та який є частиною електронної 

системи перевірки показників, який має 

комплексну систему захисту інформації з 

підтвердженою відповідністю згідно Закону 

України “Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах” 

та забезпечує створення, зберігання та 

оприлюднення всієї інформації про об’єкт 

нерухомості та його вартість, електронне 

визначення оціночної вартості, автоматичний 

обмін інформацією і документами та 

користування сервісами з автоматичним 

обміном інформацією, доступ до якого 

здійснюється за допомогою мережі Інтернет.  

      Авторизований електронний майданчик - 

авторизована центральним органом 

виконавчої влади, який визначається 

Кабінетом Міністрів України,  інформаційно-

телекомунікаційна система, яка є частиною 

електронної системи перевірки показників, 

має комплексну систему захисту інформації з 

підтвердженою відповідністю згідно Закону 

України “Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах” 

та забезпечує реєстрацію осіб, автоматичне 

розміщення, отримання і передавання 

інформації та документів під час перевірки 

оціночної вартості об’єкта нерухомості, 

користування сервісами з автоматичним 

обміном інформацією, доступ до якого 

здійснюється за допомогою мережі Інтернет. 

Порядок авторизації електронних 

майданчиків затверджується спільним 

рішенням центрального органу виконавчої 

влади, який визначається Кабінетом 

Міністрів України та спеціально 

уповноваженого центрального органу 
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перевіряється, можливість доступу до цієї 
інформації нотаріусів та контролюючих органів 
в межах повноважень. Належний захист 

забезпечується за умови автоматичного обміну 
інформацією та документами веб-порталом 
центрального органу виконавчої влади, який 
визначається Кабінетом Міністрів України, з 

авторизованими електронними майданчиками, 
які мають комплексну систему захисту 
інформації з підтвердженою відповідністю 
відповідно до Закону України «Про захист 
інформації в інформаційно-телекомунікаційних 
системах». 
  2) у пункті 172.4: в абзаці першому після слів 
«нерухомого майна» доповнити словами 

«(перевіряється в електронній системі 

перевірки показників, які пов’язані з 
визначенням оціночної вартості об’єктів 

оподаткування)». 
  3) у пункті 172.11: слова «Порядок 
визначення» замінити словами «Методика 
розрахунку та перевірки». 

 

виконавчої влади з питань  організації  

спеціального  зв'язку та захисту інформації. 

      Електронна система перевірки показників 

повинна забезпечити збереження та належний 

захист усієї інформації щодо об’єктів 

нерухомості, оціночна вартість яких 

перевіряється, можливість доступу до цієї 

інформації нотаріусів та контролюючих 

органів в межах повноважень. Належний 

захист забезпечується за умови 

автоматичного обміну інформацією та 

документами веб-порталом центрального 

органу виконавчої влади, який визначається 

Кабінетом Міністрів України, з 

авторизованими електронними 

майданчиками, які мають комплексну 

систему захисту інформації з підтвердженою 

відповідністю відповідно до Закону України 

“Про захист інформації в інформаційно-

телекомунікаційних системах”; 

        2) у пункті 172.4:  

         в абзаці першому після слів “нерухомого 

майна” доповнити словами “(перевіряється в 

електронній системі перевірки показників, 

які пов’язані з визначенням оціночної 

вартості об’єктів оподаткування)”. 

         3) у пункті 172.11: слова “Порядок 

визначення” замінити словами “Методика 

розрахунку та перевірки”. 
 

 


