
               

           

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

02.03.2016                                           Київ                                      № 447 
 

 

   Про створення комітету з 

конкурсних торгів Фонду із 

закупівлі   послуг з 

незалежної оцінки майна, а 

також робіт з експертної 

грошової оцінки земельних 

ділянок  

 

 

 

На виконання Закону України «Про здійснення державних 

закупівель», а також з метою оптимізації закупівель послуг з оцінки майна, або 

робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок, якщо їх вартість 

дорівнює або  перевищує  встановлену в абзаці першому частини першої статті 

2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» вартість предмета 

державної закупівлі, 

 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Утворити в апараті Фонду державного майна України (далі – Фонд) 

комітет з конкурсних торгів Фонду із закупівлі послуг з незалежної  оцінки 

майна, а також робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі – 

комітет)  у такому складі: 

голова комітету : 

Лебідь Н.П. – заступник Голови Фонду; 

члени комітету: 

Кравцова Н.П. (заступник голови комітету) – директор Департаменту 

оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності; 

Булгакова С.А. – заступник директора Департаменту оцінки майна, 

майнових прав та професійної оціночної діяльності; 

Герц В.І. – заступник директора Департаменту конкурентних продажів 

об‘єктів приватизації; 

Шевченко Н.В. – заступник директора Департаменту з питань 

орендних відносин та розпорядження державним майном – начальник 

Управління орендних відносин; 

Асташев Є.В. – директор Департаменту договірного менеджменту, 

міждержавних майнових та корпоративних відносин; 

Буртняк Т.Г. – начальник Управління приватизації об‘єктів груп А, Д 

та Ж; 

 



               

Гладун О.В. – начальник Управління фінансово-економічної роботи та 

бухгалтерського обліку; 

Матис Г.С. – директор Юридичного департаменту; 

Водолаженко І.І. (секретар комітету) – начальник відділу по роботі з 

суб‘єктами оціночної діяльності та саморегулівними організаціями оцінювачів 

Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної 

діяльності. 

2. Затвердити Положення про комітет конкурсних торгів Фонду із 

закупівлі послуг з незалежної  оцінки майна, а також робіт з експертної 

грошової оцінки земельних ділянок. 

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Фонду від 01.04.2011 № 

493 «Про затвердження комітету з конкурсних торгів центрального апарату 

Фонду державного майна України щодо закупівлі послуг з оцінки майна, а 

також землеоціночних робіт та робіт із землеустрою». 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

Голови Фонду відповідно до розподілу функціональних обов‘язків. 

 

 

 

Голова Фонду                                                                                          О. Білоус  

 
  

 

 

 
 

 
 

 

 
 


