
 

               ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

                                                          НАКАЗ 

05.12.2019                                           Київ                                               №  1285 
 

 

Про затвердження персонального 

складу конкурсної комісії  та  

робочої групи з опрацювання  

документів претендента 

 

На виконання вимог Закону України «Про оцінку майна, майнових прав 

та професійну оціночну діяльність в Україні», згідно з Положенням про 

конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності, затвердженим наказом 

Фонду державного майна України від 31 грудня 2015 року № 2075, 

зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 15 січня 2016 року за            

№ 60/28190 (у редакції наказу Фонду державного майна України від 16 січня 

2018 року № 47) (далі – Положення), а також у зв’язку з кадровими змінами, 

які  відбулися у Фонді державного майна України, 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити персональний склад конкурсної комісії з відбору суб’єктів 

оціночної діяльності (далі – комісія) у такому складі: 

голова комісії: 

Булгакова С. А.   –  директор Департаменту оцінки майна, майнових прав 

та професійної оціночної діяльності; 

заступник голови комісії: 

        Малишева К. О. – заступник директора Департаменту оцінки майна, 

майнових прав та професійної оціночної діяльності; 

        члени комісії: 

        Моруга Т. В. – заступник начальника Управління оцінки майна та 

майнових прав – начальник відділу майнових комплексів та корпоративних 

прав Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 

діяльності; 

Шевчук О. М.  – заступник  директора Юридичного департаменту – 

начальник Управління правового забезпечення;  

Дзюбенко С. І. – заступник директора Департаменту приватизації та 

розпорядження державним майном – начальник Управління  формування 

переліків об’єктів приватизації; 

        Буртняк Т. Г. – начальник Управління продажу об’єктів малої 

приватизації Департаменту приватизації та розпорядження державним 

майном; 
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        Гладун О. В. – директор Департаменту фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку – головний бухгалтер; 

        Шевченко Н. В. – заступник начальника Управління орендних відносин 

– начальник відділу з питань укладення, обліку договорів та контролю 

орендних відносин;  

Водолаженко І. І. – заступник директора Департаменту оцінки майна, 

майнових прав та професійної оціночної діяльності – начальник Управління 

по роботі з оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності –  секретар 

комісії. 

 

2. З метою забезпечення постійної роботи комісії у разі відсутності 

членів комісії доручити їх обов’язки виконувати таким фахівцям: 
 

заступнику директора Департаменту 

оцінки майна, майнових прав та 

професійної оціночної діяльності –

начальнику Управління оцінки майна 

та майнових прав Любименко Т. В. 

у разі відсутності заступника 

директора Департаменту оцінки 

майна, майнових прав та професійної 

оціночної діяльності            

Малишевої К. О.; 

 

начальнику відділу нормотворчої 

діяльності  Фонду Управління 

правового забезпечення Юридичного 

департаменту Коваленко О. П. 
 

у разі відсутності  заступника  

директора Юридичного департаменту 

– начальника Управління правового 

забезпечення Шевчук О. М. 

 

заступнику начальника Управління 

оцінки майна та майнових прав – 

начальнику відділу оцінки 

нерухомості, рухомого майна і 

майнових прав  Департаменту оцінки 

майна, майнових прав та професійної 

оціночної діяльності Стегнюку О. Д. 

 

у разі відсутності заступника 

начальника Управління оцінки майна 

та майнових прав – начальника 

відділу майнових комплексів та 

корпоративних прав Департаменту 

оцінки майна, майнових прав та 

професійної оціночної діяльності 

Моруги Т. В.; 
 

начальнику Управління продажу 

об’єктів великої приватизації 

Департаменту приватизації  та 

розпорядження державним майном           

Чердакову В. А. 

у разі відсутності заступника 

директора Департаменту приватизації 

та розпорядження державним майном 

– начальника Управління 

формування переліків об’єктів 

приватизації Дзюбенко С. І.; 

 

заступнику начальника Управління 

продажу об’єктів малої приватизації – 

начальнику відділу організації 

продажу об’єктів незавершеного 

будівництва та об’єктів соціально-

культурного призначення    

у разі відсутності начальника 

Управління продажу об’єктів малої 

приватизації Департаменту 

приватизації та розпорядження 

державним майном Буртняк Т. Г.; 
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Департаменту приватизації та 

розпорядження державним майном 

Бондаренко В. Л. 
 

завідувачу сектору розрахунків за 

об’єкти приватизації Департаменту 

фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку  

Пеленській О. І. 

 

у разі відсутності директора 

Департаменту фінансового 

забезпечення та бухгалтерського 

обліку – головного бухгалтера        

Гладун О. В.; 

 

начальнику відділу методологічного 

забезпечення орендних відносин 

Управління орендних відносин  

Дузю С. М. 

у разі відсутності заступника 

начальника  Управління орендних 

відносин  – начальника  відділу з 

питань укладення, обліку договорів 

та контролю орендних відносин 

Шевченко Н. В.; 

 

заступнику начальника Управління по 

роботі з оцінювачами та суб’єктами 

оціночної діяльності – начальнику 

відділу по роботі з суб’єктами 

оціночної діяльності та 

саморегулівними організаціями 

оцінювачів Департаменту оцінки 

майна, майнових прав та професійної 

оціночної діяльності Кузьменко М. П. 

 

у разі відсутності заступника 

директора Департаменту оцінки 

майна, майнових прав та професійної 

оціночної діяльності  – начальника 

Управління по роботі з оцінювачами 

та суб’єктами оціночної діяльності – 

секретаря комісії Водолаженко І. І. 

 

3. З метою забезпечення проведення конкурсного відбору утворити 

робочу групу з опрацювання документів претендента для виконання 

повноважень, передбачених Положенням, у такому складі: 

Водолаженко І. І. – заступник директора Департаменту оцінки майна, 

майнових прав та професійної оціночної діяльності – начальник Управління 

по роботі з оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності, секретар комісії; 

Кузьменко М. П. – заступник начальника Управління по роботі з 

оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності – начальник відділу по 

роботі з суб’єктами оціночної діяльності та саморегулівними організаціями 

оцінювачів Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної 

оціночної діяльності; 

Удод Л. Д. – заступник начальника відділу по роботі з суб’єктами 

оціночної діяльності та саморегулівними організаціями оцінювачів 

Управління по роботі з оцінювачами та суб’єктами оціночної діяльності 

Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 

діяльності. 

4. Комісії у своїй діяльності керуватися Положенням, а також іншими 

нормативно-правовими актами з питань оціночної діяльності.  
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5. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду державного 

майна України від 30 жовтня 2018 року № 1399 «Про затвердження 

персонального складу конкурсної комісії  та робочої групи з опрацювання 

документів претендента» (із змінами). 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Голова Фонду                                                               Дмитро СЕННИЧЕНКО  
 


