Шановні користувачі!
У функціонал електронного майданчика «ЕКСПРЕС ОЦІНКА» були внесені зміни.
Ознайомтесь, будь ласка, з переліком нових функцій та модифікацій.
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Перелік нових функцій та модифікації
Для СОДів та оцінювачів у параметри пошуку та у поле результату пошуку звітів про оцінку
додано параметр «Дата передачі звіту ФДМУ», також перейменовано поле «Дата
формування звіту» на «Дата створення звіту»
Друк довідки – збереження документу в pdf-формат реалізовано на один аркуш
Змінено заокруглення оціночної вартості об’єкта у тис. грн при друці довідки (п.8), витягу
(п.10) та відмови (п.9) – на друк надається цифра заокруглена до тисячних
При друці витягу щодо земельної ділянки пункт 8. Тип об’єкта оцінки, розширено даними
кадастрового номеру
Реалізовано можливість вибору декількох значень (галочок) одночасно в меню
налаштування колонок таблиці результату пошуку
Для нотаріусів, які не вказали у налаштуваннях номер та дату видачі свідоцтва про право на
зайняття нотаріальною діяльністю, при натиску на меню звітів про оцінку надається
повідомлення: «Для продовження роботи по перевірці звітів про оцінку Вам необхідно
заповнити номер та дату видачі свідоцтва про право на зайняття нотаріальною діяльністю»,
та закритий доступ до звітів. Після внесення даних щодо номеру та дати видачі свідоцтва у
налаштуванні, для нотаріуса надається доступ до звітів про оцінку
Змінено процедуру підпису ЕЦП оцінювача та СОДу звітів та прикріплених електронних
документів до звіту: підписується звіт, а також прикріплені документи ЕЦП, та складаються
в базу АЕМу
При створенні повідомлення про намір подати заяву на рецензування автоматично до
повідомлення прикріплюються підписані ЕЦП оцінювача та СОДу електронні документи, що
були прикріплені при поданні звіту без можливості видалення
Реалізовано контроль введення латинських символів в блоці адреси, а саме в полях
«Вулиця» та «Номер будинку». При введені невірних даних надається повідомлення:
- для вулиці:
«Виявлено помилку при заповненні вулиці - для введення вулиці дозволено лише
букви українського алфавіту, цифри, дефіс та крапка»;
- для будинку:
«Виявлено помилку при заповненні номеру будинку - для введення номеру будинку
дозволено лише букви українського алфавіту, цифри, дефіс та слеш»
У разі створення звіту про оцінку прибудинкової земельної ділянки, треба ввести у поле
«Пароль пошуку звіту про житлову нерухомість» номер звіту про житлову нерухомість, до
якої відноситься прибудинкова земля, зі статусами «Зареєстровано», «Зареєстровано після
рецензування» або «Перевірено». Після цього у форму звіту щодо земельної ділянки будуть
автоматично внесені дані про адресу із обраного звіту про житлову нерухомість без права
редагування.
Якщо заповнено пароль пошуку пов'язаного звіту, кошти за відправку звіту СОДом не
знімаються.
Зверніть увагу! Створити звіт про оцінку прибудинкової землі, прив’язаний до звіту
про житлову нерухомість, можливо лише якщо обидва звіти створює один оцінювач в
одному СОДі.

