
 
 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

          09.08.2016                                  Київ                                № 1546 
 

 Про внесення змін до наказу  
 Фонду державного майна України  

 від 12 травня 2016 року  № 966  

 
        Відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності, затвердженого наказом Фонду державного майна України  31 
грудня 2015 року № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 

січня 2016 року за № 60/28190, та  у зв’язку з кадровими змінами 
  

НАКАЗУЮ: 
 

         1. Внести до наказу Фонду державного майна України від 12 травня 
2016 року № 966 «Про затвердження  персонального складу конкурсної 

комісії та робочої групи з опрацювання документів претендента» такі зміни: 

1) пункт 1 викласти в такій редакції : 

«1. Затвердити персональний склад конкурсної комісії (далі – комісія) у 

такому складі: 

 голова комісії: 
         Кравцова Н. П. - директор Департаменту оцінки майна, майнових прав 
та професійної оціночної діяльності; 

члени комісії: 

Булгакова С.А. – заступник директора Департаменту оцінки майна, 
майнових прав та професійної оціночної діяльності; 

Герц В. І. - директор Департаменту приватизації;  

Шевченко Н. В. - заступник директора Департаменту орендних відносин 
- начальник відділу договірної робо ти та здійснення контролю за 
виконанням договорів оренди; 

Асташев Є. В. - директор Департаменту управління державними 

підприємствами та корпоративними правами держави; 
Буртняк Т. Г. - начальник Управління продажу об'єктів малої 

приватизації; 
Гладун О.В. – начальник Управління фінансово – економічної 

роботи та бухгалтерського обліку – головний бухгалтер; 
Матис Г. С. - директор Юридичного департаменту;  

Микитенко Ю. І. - заступник директора Департаменту міжнародної 

співпраці та ринку земель - начальник відділу економічного регулювання 
земельних відносин Департаменту міжнародної співпраці та ринку земель  



Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (за 
згодою); 

 Водолаженко І. І. - начальник відділу по роботі з суб'єктами оціночної 
діяльності та саморегулівними організаціями оцінювачів Департаменту 
оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності - секретар 

комісії.»; 

 

         2) абзац другий пункту 2 викласти у такій редакції: 

«заступнику директора Департаменту 
оцінки майна, майнових прав та 

професійної оціночної діяльності – 
начальнику відділу оцінки єдиних 

майнових комплексів та 
корпоративних прав  

Рак В.М. 

у разі відсутності  заступника 
директора Департаменту оцінки 

майна, майнових прав та професійної 
оціночної діяльності  

 Булгакової С.А.»; 

 

3) абзац п’ятий пункту 2 викласти у такій редакції: 
«заступнику начальника  відділу 

звітності та моніторингу фінансової 
діяльності Департаменту управління 
державними підприємствами та 

корпоративними правами держави 
Денисенку В.М. 

у разі відсутності  директора 

Департаменту управління 
державними підприємствами та 
корпоративними правами держави 

Асташева Є.В.». 

 
2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 

Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 
 

 
 

 
 

 
В. о. Голови Фонду                                                                     Д. Парфененко                                                               
 

 


