
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Фонду державного майна України № 2848 

від  25.12.2014 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік 

№ 
Питання або проект нормативно-

правового акта 

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення 

та заінтересовані сторони, 

на які поширюватиметься 

дія рішення, що буде 

прийняте за результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення 

консультацій 

(телефон,e-mail) 

1 

Проведення громадського 

обговорення проектів нормативно-

правових актів, що розробляються 

Фондом державного майна України і 

мають важливе суспільне значення 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду 

(www.spfu.gov.ua) для 

надання зауважень та 

пропозицій від фізичних, 

юридичних осіб, об`єднань 

громадян 

Протягом 2015 

року 

Фізичні, юридичні особи, 

об`єднання громадян, 

інститути громадянського 

суспільства 

Структурні підрозділи 

Фонду 

2 
Засідання Громадської ради при 

Фонді державного майна України 

Засідання Громадської ради 

при Фонді державного 

майна України 

Щоквартально 

Фізичні, юридичні особи, 

об`єднання громадян, 

інститути громадянського 

суспільства 

Залепа Надія Іванівна, 

начальник відділу  

зв’язків із засобами 

масової інформації та 

громадськістю, 

тел. 200-34-09, 

zalepa@spfu.gov.ua 

3 

Проект наказу Фонду державного 

майна України «Про внесення змін до 

Положення про конкурсний відбір 

виконавців робіт із землеустрою» 

Проведення публічного 

громадського обговорення 

Січень-лютий 

2015 року 

Фізичні та юридичні особи 

Бондаренко Вікторія 

Леонідівна, 

заступник начальника 

Управління продажу 

об’єктів малої 

приватизації та ЄМК, 



тел. 284-52-40, 200-32-77, 

viki@spfu.gov.ua 

4 

Інформація про бюджет головного 

розпорядника бюджетних коштів за 

КВКВ 661 «Фонд державного майна 

України» за 2014 рік 

Оприлюднення інформації 

про бюджет у рубриці 

«Нормативна база» 

офіційного веб-сайта Фонду 

та  в офіційному виданні 

приватизації» 

Березень 2015 

року 

На подальшу роботу Фонду 

державного майна України 

Васюра Катерина 

Макарівна, начальник 

Управління – заступник 

головного бухгалтера, 

тел. 200-32-02, 

vasura@spfu.gov.ua 

5 

Проект наказу Фонду державного 

майна України «Про затвердження 

Порядку повернення орендованих 

цілісних майнових комплексів 

державних підприємств, їх 

структурних підрозділів  після 

припинення дії або розірвання 

договору оренди» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське суспільство 

і влада» 

I півріччя 

2015 року 

Органи приватизації, 

суб'єкти управління 

державним майном та 

суб'єкти господарювання  

Усенко Ярослав 

Борисович, 

начальник відділу 

методологічного 

забезпечення відносин 

оренди майна, 

тел. 200-34-39, 

graf@spfu.gov.ua 

6 

Проект наказу Фонду державного 

майна України «Про затвердження 

Положення про порядок укладання 

або переукладання контракту з 

керівником виконавчого органу 

акціонерного товариства, державної 

холдингової акціонерної компанії та 

державної акціонерної компанії» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське суспільство 

і влада» 

II півріччя 

2015 року 

Органи приватизації, 

суб'єкти управління 

державним майном та 

суб’єкти господарювання 

Лепявко Ірина 

Миколаївна, 

начальник відділу по 

роботі з органами 

управління 

господарських товариств, 

тел. 200-33-71, 

irin@spfu.gov.ua 

7 

Проект наказу Фонду державного 

майна України, Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі 

України «Про визнання таким, що 

втратив чинність, наказу Фонду 

державного майна України, 

Міністерства економіки та з питань 

європейської інтеграції України від 28 

вересня 2004 року № 2007/363» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське суспільство 

і влада» 

II півріччя 

2015 року 

Органи приватизації, 

суб'єкти управління 

державним майном та 

суб’єкти господарювання 

Кріпіневич Зоя 

Миколаївна, начальник 

відділу управління 

корпоративними правами 

держави, 

тел. 200-36-45, 

kripin@spfu.gov.ua 



8 

Проект наказу Фонду державного 

майна України «Про внесення змін та 

доповнень до Порядку погодження 

планів санації, мирових угод і 

переліків ліквідаційних мас» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське суспільство 

і влада» 

II півріччя 

2015 року 

Органи приватизації, 

суб'єкти управління 

державним майном, суб'єкти 

господарювання, арбітражні 

керуючі 

Деревянченко Вадим 

Леонідович, 

головний спеціаліст 

відділу відновлення 

платоспроможності та 

реструктуризації, 

тел. 200-34-40, 

richard@spfu.gov.ua  

9 

Проект наказу Фонду державного 

майна України, Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі 

України, Міністерства фінансів 

України та Міністерства юстиції 

України «Про визнання таким, що 

втратив чинність, наказу Фонду 

державного майна України, 

Міністерства економіки України, 

Міністерства фінансів України та 

Міністерства юстиції України від 21 

лютого 1996 року  № 199/18/34/4/5» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське суспільство 

і влада» 

II півріччя 

2015 року 

Органи приватизації, 

суб'єкти управління 

державним майном та 

суб’єкти господарювання 

Кріпіневич Зоя 

Миколаївна, начальник 

відділу управління 

корпоративними правами 

держави, 

тел. 200-36-45, 

kripin@spfu.gov.ua 

10 

Проект постанови Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до 

Методики оцінки майна» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське суспільство 

і влада» 

IІ квартал 2015 

року 

Користувачі мережі Інтернет, 

які замовляють оцінку майна 

та майнових прав 

Кравцова Наталія 

Павлівна, заступник 

начальника Управління  – 

начальник відділу 

стандартизованої оцінки 

та методичного 

забезпечення, тел. 200-

33-59, natali@spfu.gov.ua 

11 

Проект постанови Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до 

деяких актів Кабінету Міністрів 

України» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське суспільство 

і влада» 

IV квартал 

2015 року 

Суб'єкти господарювання, 

які провадять діяльність з 

визначення вартості майна 

Кравцова Наталія 

Павлівна, заступник 

начальника Управління  – 

начальник відділу 

стандартизованої оцінки 

та методичного 

забезпечення, тел. 200-



33-59, natali@spfu.gov.ua 

12 
Інші питання за поданням 

представників громадськості 

У форматі круглого столу, 

публічних заходів, 

форумів,  інтернет-, відео- 

конференцій,  громадських 

обговорень, електронних 

консультацій 

Протягом 2015 

року 

Фізичні, юридичні особи, 

об`єднання громадян, 

інститути громадянського 

суспільства 

Залепа Надія Іванівна, 

начальник відділу  

взаємодії із засобами 

масової інформації та 

консультацій з 

громадськістю, 

тел. 200-34-09, 

zalepa@spfu.gov.ua 

 

Начальник Управління взаємодії 

з Верховною Радою України 

та комунікаційного забезпечення Т. Яцюк 

  

  



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Фонду державного майна України 

17.01.2015 № 42 

  

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік 

Доповнити таблицю рядком 13 такого змісту: 

№ 

з/п 

Питання або проект 

нормативно - 

правового акта 

Захід, що проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення 

та заінтересовані сторони, на 

які поширюватиметься дія 

рішення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

13. 

Проект Закону України 

«Про внесення змін до 

Закону України «Про 

особливості 

приватизації об’єктів 

незавершеного 

будівництва» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду державного 

майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 

влада» 

20 січня - 20 

лютого 2015 

року 

Фізичні та юридичні особи 

Сьоміна Тетяна 

Олександрівна, начальник 

відділу продажу об’єктів 

груп Ж та Д , тел. 200-32-46, 

280-42-49,sta@spfu.gov.ua 

 

  

Начальник Управління взаємодії 

з Верховною Радою України 

та комунікаційного забезпечення Т. Яцюк 

mailto:sta@spfu.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Фонду державного майна України 

30.01.2015 № 106 

  

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік 

Доповнити таблицю рядком 14 такого змісту: 

№ 

з/п 

Питання або 

проект 

нормативно - 

правового акта 

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення та 

заінтересовані сторони, на які 

поширюватиметься дія рішення, що буде 

прийняте за результатами консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

14. 

Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

внесення змін до 

деяких постанов 

Кабінету Міністрів 

України» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду 

державного майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське суспільство 

і влада» 

Лютий – 

березень 2015 

року 

Суб’єкти управління об’єктами державної 

власності, державні органи приватизації як 

орендодавці, державні підприємства, їх 

об’єднання, установи та організації, інші 

господарські організації, щодо яких 

здійснюються корпоративні права держави, 

та/або господарські організації, на балансі 

яких перебуває державне майно, орендарі 

цілісних (єдиних) майнових комплексів 

державних підприємств, організацій, їх 

структурних підрозділів. 

Дацюк Світлана 

Миколаївна, начальник 

відділу моніторингу та 

упорядкування обліку 

об’єктів державної 

власності, тел. 200-34-44, 

star@spfu.gov.ua 

 

Начальник Управління взаємодії 

з Верховною Радою України 

та комунікаційного забезпечення    Т. Яцюк 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Фонду державного майна України  

09.02.2015   № 161 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік 

Доповнити таблицю рядками 15 і 16 такого змісту: 

№ 
Питання або проект нормативно - 

правового акта 

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення 

та заінтересовані сторони, 

на які поширюватиметься 

дія рішення, що буде 

прийняте за результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

15. 

Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про внесення змін до 

Методики розрахунку орендної 

плати за державне майно та 

пропорції її розподілу» 

Електронна 

консультація шляхом 

оприлюднення на веб-

сайті Фонду державного 

майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське 

суспільство і влада» 

Лютий – 

березень 2015 

року 

Органи приватизації, 

суб'єкти управління 

об’єктами паливно-

енергетичного комплексу 

Усенко Ярослав Борисович, 

начальник відділу 

методологічного 

забезпечення орендних 

відносин, тел. 200-34-39, e-

mail: graf@spfu.gov.ua 

16. 

Проект наказу Фонду державного 

майна України «Щодо затвердження 

Положення про порядок роботи 

Комісії з відбору та номінування 

незалежних членів Наглядових рад 

акціонерних товариств, в яких Фонд 

державного майна України здійснює 

управління корпоративними правами 

держави» 

Електронна 

консультація шляхом 

оприлюднення на веб-

сайті Фонду державного 

майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське 

суспільство і влада» 

Лютий – 

березень 2015 

року 

Органи приватизації, 

фізичні та юридичні 

особи, інститути 

громадянського 

суспільства 

Лепявко Ірина Миколаївна, 

начальник відділу по роботі 

з органами управління 

господарських товариств, 

тел. 200-33-71, 

irin@spfu.gov.ua 

  

Начальник Управління взаємодії з Верховною Радою України 

та комунікаційного забезпечення   Т. Яцюк 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Фонду державного майна України 

14.02.2015 № 189 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік 

Доповнити таблицю рядками 17 і 18 такого змісту: 

№ 
Питання або проект 

нормативно - правового акта 

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення та 

заінтересовані сторони, на які 

поширюватиметься дія 

рішення, що буде прийняте за 

результатами консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального 

за проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

17. 

Проект наказу Фонду 

державного майна України «Про 

внесення змін до Положення про 

порядок рецензування звітів про 

оцінку майна та майнових прав 

рецензентами, що працюють у 

штаті Фонду державного майна 

України, його регіональних 

відділень та представництв» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення 

на веб-сайті Фонду 

державного майна 

України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське 

суспільство і влада» 

05 лютого – 

05 березня 

2015 року 

Особи (громадяни та юридичні 

особи), які використовують 

оцінку майна та її результати для 

прийняття рішень, у тому числі 

замовники оцінки майна, органи 

державної влади та органи 

місцевого самоврядування, суди, 

правоохоронні та контролюючі 

органи державної влади, суб’єкти 

оціночної діяльності; державні 

органи приватизації 

Ніколаєва Катерина 

Юріївна, начальник відділу 

оцінки об’єктів у 

матеріальній формі,  

тел.200-35-34; 

kati@spfu.gov.ua 

18. 

Проект наказу Фонду 

державного майна України  

«Про затвердження Порядку 

ведення Державного реєстру 

оцінювачів та суб‘єктів 

оціночної діяльності» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення 

на веб-сайті Фонду 

державного майна 

України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське 

суспільство і влада» 

лютий – 

березень 2015 

року 

Користувачі мережі Інтернет, які 

замовляють оцінку майна та 

майнових прав 

Голець Ірина Василівна, 

начальник відділу 

регулювання діяльності 

оцінювачів та 

саморегулівних організацій, 

тел. 200-32-15,  

ira-66@spfu.gov.ua 

 

Начальник Управління взаємодії  

з Верховною Радою України та комунікаційного забезпечення   Т. Яцюк 

mailto:gpg@spfu.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Фонду державного майна України 

02.03.2015 № 268 

  

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік 

Доповнити таблицю рядком 19 такого змісту: 

№ 

Питання або проект 

нормативно - правового 

акта 

Захід, що проводитиметься 

у рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення 

та заінтересовані сторони, 

на які поширюватиметься 

дія рішення, що буде 

прийняте за результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального 

за проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

19. 

Проект наказу Фонду 

державного майна 

України «Про внесення 

змін до Порядку надання 

орендарю згоди 

орендодавця державного 

майна на здійснення 

невід’ємних поліпшень 

орендованого державного 

майна» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду державного 

майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 

влада» 

Лютий – 

березень 2015 

року 

Органи приватизації, 

суб'єкти управління 

об’єктами державної 

власності, представники 

місцевих державних 

адміністрацій (за згодою) 

Усенко Ярослав Борисович, 

начальник відділу 

методологічного 

забезпечення орендних 

відносин, тел. 200-34-39, e-

mail: graf@spfu.gov.ua 

 

Начальник Управління взаємодії 

з Верховною Радою України 

та комунікаційного забезпечення  Т. Яцюк 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Фонду державного майна України 

20.03.2015 № 271 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік 

Доповнити таблицю рядком 20 такого змісту: 

№ 

Питання або проект 

нормативно - 

правового акта 

Захід, що проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення 

та заінтересовані сторони, на 

які поширюватиметься дія 

рішення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального 

за проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

20. 

Проект Закону 

України "Про 

внесення змін до 

Закону України "Про 

введення мораторію 

на примусову 

реалізацію майна" 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на веб-

сайті Фонду державного 

майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 

влада» 

26 лютого – 26 

березня 2015 

року 

Органи приватизації, суб'єкти 

управління державним майном 

та суб'єкти господарювання 

Булай Наталія Олексіївна, 

 заступник начальника відділу 

координації підготовки та 

опрацювання законопроектів 

тел. 200-36-38, 

kvitka@spfu.gov.ua 

  

Начальник Управління взаємодії 

з Верховною Радою України 

та комунікаційного забезпечення                            Т. Яцюк 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Фонду державного майна України 

23.03.2015  № 381 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік 

Доповнити таблицю рядками 21 і 22 такого змісту: 

№ 
Питання або проект 

нормативно - правового акта 

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення та 

заінтересовані сторони, на які 

поширюватиметься дія рішення, 

що буде прийняте за 

результатами консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального 

за проведення консультацій 

(телефон,  e-mail) 

21. 

Проект наказу Фонду 

державного майна України 

«Про визнання таким,  що 

втратив чинність, наказу 

Фонду державного майна 

України від 05 травня 1997 

року № 486» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення 

на веб-сайті Фонду 

державного майна 

України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське 

суспільство і влада» 

Березень - 

квітень 2015 

року 

Довірчі товариства, торговці 

цінними паперами, інвестиційні 

фонди, інвестиційні компанії щодо 

діяльності з приватизаційними 

паперами 

Касека Олександр 

Володимирович, головний 

спеціаліст відділу реєстру 

корпоративних прав держави, 

тел. 200-33-17, 

kaceka@spfu.gov.ua 

22. 

Проект наказу Фонду 

державного майна України 

«Про визнання таким,  що 

втратив   чинність, наказу  

Фонду  державного  майна  

України, Міністерства     

фінансів  України  від  11 

травня 1994 року      № 276/40» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення 

на веб-сайті Фонду 

державного майна 

України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське 

суспільство і влада» 

Березень - 

квітень 2015 

року 

Інвестиційні компанії, 

інвестиційні фонди щодо 

розміщення приватизаційних 

паперів 

Касека Олександр 

Володимирович, головний 

спеціаліст відділу реєстру 

корпоративних прав держави, 

тел. 200-33-17, 

kaceka@spfu.gov.ua 

 

Начальник Управління взаємодії з Верховною Радою України 

та комунікаційного забезпечення    Т. Яцюк 



  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Фонду державного майна України 

09.04.2015 № 529 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік 

Доповнити таблицю рядком 23 такого змісту: 

    

№ 

Питання або 

проект нормативно 

- правового акта 

Захід, що проводитиметься 

у рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення 

та заінтересовані сторони, на 

які поширюватиметься дія 

рішення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон,  e-mail) 

23. 

Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

України «Про 

внесення змін до 

Порядку відчуження 

об’єктів державної 

власності» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду державного 

майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 

влада» 

Квітень – 

травень 2015 

року 

Суб’єкти господарювання, 

віднесені до сфери управління 

Кабінету Міністрів України 

Шушпан Андрій 

Олександрович, головний 

спеціаліст відділу відчуження 

та списання об’єктів державної 

власності, тел. 200-36-06, 

shushpan@spfu.gov.ua 

Начальник Управління взаємодії 

з Верховною Радою України 

та комунікаційного забезпечення Т. Яцюк 

  

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Фонду державного майна України 

15.04.2015  № 552 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік 

Доповнити таблицю рядком 24 такого змісту: 

№ 

Питання або проект 

нормативно - правового 

акта 

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення 

та заінтересовані сторони, на 

які поширюватиметься дія 

рішення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон,e-mail) 

24. 

Проект наказу Фонду 

державного майна України 

«Про затвердження 

Порядку ведення єдиної 

бази даних звітів про оцінку 

для цілей оподаткування та 

нарахування і сплати інших 

обов’язкових платежів, які 

справляються відповідно до 

законодавства» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду 

державного майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське 

суспільство і влада» 

Квітень – 

травень 2015 

року 

Суб’єкти господарювання, які 

провадять діяльність з 

визначення вартості майна для 

цілей оподаткування та 

нарахування і сплати інших 

обов’язкових платежів, які 

справляються відповідно до 

законодавства 

Малишева Катерина 

Олександрівна, заступник 

начальника відділу оцінки 

майна, майнових прав і 

трансферу технологій, тел. 

200-36-99, gko@spfu.gov.ua 

  

Начальник Управління взаємодії 

з Верховною Радою України 

та комунікаційного забезпечення  Т. Яцюк 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Фонду державного майна України 

10.06.2015  № 838 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік 

Доповнити таблицю рядками 25 і 26 такого змісту: 

    

№ 

Питання або проект 

нормативно - правового 

акта 

Захід, що проводитиметься 

у рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення та 

заінтересовані сторони, на які 

поширюватиметься дія 

рішення, що буде прийняте за 

результатами консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального 

за проведення консультацій 

(телефон,  e-mail) 

25. 

Доопрацьований проект 

Закону України «Про 

внесення змін до Закону 

України «Про 

особливості приватизації 

об’єктів незавершеного 

будівництва» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду державного 

майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 

влада» 

03 червня -  03 

липня  2015 

року 

Фізичні та юридичні особи 

Сьоміна Тетяна 

Олександрівна, начальник 

відділу продажу об’єктів груп 

Ж та Д , 

тел. 200-32-46, 280-42-

49, sta@spfu.gov.ua 

26. 

Проект Закону України 

«Про внесення змін до 

деяких законодавчих 

актів України» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду державного 

майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 

влада» 

08 червня –  08 

липня  2015 

року 

Юридичні та фізичні особи, які 

можуть бути покупцями об’єктів 

приватизації 

Сирота Оксана Анатоліївна, 

начальник Управління 

законодавчо-аналітичного 

забезпечення реформування 

відносин власності, 

тел.200- 31-48, 

oas@spfu.gov.ua 

Начальник Управління взаємодії 

з Верховною Радою України 

та комунікаційного забезпечення   Т. Яцюк 

  

mailto:sta@spfu.gov.ua
mailto:oas@spfu.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Фонду державного майна України 

24.06.2015  № 933 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік 

Доповнити таблицю рядком 27 такого змісту: 

№ 

Питання або 

проект 

нормативно - 

правового акта 

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення консультацій 

Соціальні групи населення 

та заінтересовані сторони, на 

які поширюватиметься дія 

рішення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення 

консультацій 

(телефон, e-mail) 

27. 

Проект Закону 

України «Про 

внесення змін до 

законодавства про 

оцінку майна та 

професійну 

оціночну 

діяльність в 

Україні» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення 

на веб-сайті Фонду 

державного майна 

України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське 

суспільство і влада» 

червень – липень 2015 

року 

Органи державної влади, 

суб’єкти оціночної діяльності, 

саморегулівні організації 

оцінювачів, навчальні заклади, 

які уклали з Фондом 

державного майна України 

угоду про співробітництво з 

професійної підготовки 

оцінювачів 

Кравцова Наталія 

Павлівна, 

заступник начальника 

Управління - начальник 

відділу стандартизованої 

оцінки та методичного 

забезпечення, 

тел. 200-33-59, 

natali@spfu.gov.ua 

  

Начальник Управління взаємодії 

з Верховною Радою України 

та комунікаційного забезпечення            Т. Яцюк 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Фонду державного майна України 

10.07.2015  № 996 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік 

Доповнити таблицю рядком 28 такого змісту: 

№ 
Питання або проект нормативно - 

правового акта 

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках 

консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи 

населення та 

заінтересовані 

сторони, на які 

поширюватиметься 

дія рішення, що буде 

прийняте за 

результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення 

консультацій 

(телефон, e-mail) 

28. 

Наказ Фонду державного майна України 

«Про затвердження Положення про 

порядок навчання та підвищення 

кваліфікації  корпоративних секретарів 

акціонерних товариств та Положення 

про порядок роботи екзаменаційної 

комісії та проведення кваліфікаційного 

іспиту з отримання та підвищення 

кваліфікації «Секретар корпоративний» 

Електронна 

консультація шляхом 

оприлюднення на веб-

сайті Фонду 

державного майна 

України 

(www.spfu.gov.ua) та 

на урядовому сайті 

«Громадянське 

суспільство і влада» 

липень –

 серпень 2015 

року 

Органи приватизації, 

суб’єкти 

господарювання 

Холоднова Ірина 

Петрівна, головний 

спеціаліст відділу 

аналітично-правового 

забезпечення 

корпоративного 

управління, 

тел. 200-30-89, 

margarita@spfu.gov.ua 

 

Начальник Управління взаємодії 

з Верховною Радою України 

та комунікаційного забезпечення Т. Яцюк 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Фонду державного майна України 

19.08.2015  № 1197 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік 

Доповнити таблицю рядком 29 такого змісту: 

№ 

Питання або 

проект 

нормативно - 

правового акта 

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій 

з громадськістю 

Строк 

проведення консультацій 

Соціальні групи 

населення та 

заінтересовані сторони, 

на які 

поширюватиметься дія 

рішення, що буде 

прийняте за 

результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

29. 

Проект наказу 

Фонду державного 

майна України 

«Про затвердження 

Порядку 

проведення 

продажу об’єктів 

малої приватизації 

на аукціоні, у тому 

числі за методом 

зниження ціни, в 

електронній формі» 

Електронна 

консультація шляхом 

оприлюднення на веб-

сайті Фонду 

державного майна 

України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське 

суспільство і влада» 

серпень 2015 року 

Органи державної влади, 

суб’єкти 

господарювання, 

громадяни 

Шифман Олена Григорівна – 

начальник відділу приватизації 

об’єктів ЄМК Управління 

приватизації об’єктів груп А, Д та 

Ж Департаменту конкурентних 

продажів об’єктів приватизації 

тел. 200 34 08, saler@spfu.gov.ua 

  

Начальник Управління взаємодії 

з Верховною Радою України 

та комунікаційного забезпечення          Т. Яцюк 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Фонду державного майна України 

02.09.2015  № 1285 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік 

Доповнити таблицю рядками 30 - 33 такого змісту: 

№ 

Питання або проект 

нормативно - 

правового акта 

Захід, що проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення 

та заінтересовані сторони, на 

які поширюватиметься дія 

рішення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, відповідального 

за проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

30. 

Наказ Фонду 

державного майна 

України "Про 

внесення змін до 

деяких нормативно-

правових актів Фонду 

державного майна 

України" 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на веб-

сайті Фонду державного майна 

України (www.spfu.gov.ua) та 

на урядовому сайті 

“Громадянське суспільство і 

влада” 

Серпень - 

вересень 2015 

року 

Оцінювачі, суб’єкти оціночної 

діяльності, органи державної 

влади, саморегулівні 

організації оцінювачів, 

навчальні заклади, які уклали 

з Фондом державного майна 

України угоду про 

співробітництво з професійної 

підготовки оцінювачів. 

Малишева Катерина 

Олександрівна, начальник 

відділу по роботі з 

оцінювачами Департаменту 

оцінки майна, майнових прав 

та професійної оціночної 

діяльності, тел. 200-36-99, 

gko@spfu.gov.ua 

31. 

Наказ Фонду 

державного майна 

України "Про 

затвердження 

Положення про 

конкурсний відбір 

суб‘єктів оціночної 

діяльності" 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на веб-

сайті Фонду державного майна 

України (www.spfu.gov.ua) та 

на урядовому сайті 

“Громадянське суспільство і 

влада” 

Серпень - 

вересень 2015 

року 

Органи державної влади, 

суб’єкти оціночної діяльності, 

оцінювачі, замовники послуг з 

оцінки. 

Водолаженко Ірина 

Іванівна, начальник відділу по 

роботі з суб’єктами оціночної 

діяльності та саморегулівними 

організаціями оцінювачів 

Департаменту оцінки майна, 

майнових прав та професійної 

оціночної діяльності,  

тел. 200-36-36, ari@spfu.gov.ua 

32. 
Наказ Фонду 

державного майна 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на веб-

Серпень - 

вересень 2015 

Органи державної влади, 

суб’єкти оціночної діяльності, 

Водолаженко Ірина Іванівна, 



України «Про 

внесення змін до 

Положення про 

конкурсний відбір 

суб‘єктів оціночної 

діяльності» 

сайті Фонду державного майна 

України (www.spfu.gov.ua) та 

на урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 

влада» 

року оцінювачі, інші  суб‘єкти 

господарювання, в т.ч. 

нерезиденти. 

начальник відділу по роботі з 

суб’єктами оціночної 

діяльності та саморегулівними 

організаціями оцінювачів 

Департаменту оцінки майна, 

майнових прав та професійної 

оціночної діяльності, 

тел. 200-36-36, ari@spfu.gov.ua 

33. 

Наказ Фонду 

державного майна 

України «Про 

внесення змін до 

наказу Фонду 

державного майна 

України від 23 січня 

2004 року № 105» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на веб-

сайті Фонду державного майна 

України 

(www.spfu.gov.ua) та 

на урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 

влада» 

Серпень - 

вересень 2015 

року 

Органи державної влади, 

суб’єкти оціночної діяльності, 

оцінювачі, інші  суб‘єкти 

господарювання, в т.ч. 

нерезиденти. 

Рак Віра Михайлівна, 

заступник директора 

Департаменту - начальник 

відділу єдиних майнових 

комплексів та корпоративних 

прав Департаменту оцінки 

майна, майнових прав та 

професійної оціночної 

діяльності, 

тел. 200-30-

75, astra2@spfu.gov.ua 

  

Начальник Управління взаємодії 

з Верховною Радою України 

та комунікаційного забезпечення  Т. Яцюк 

  

  

mailto:ari@spfu.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Фонду державного майна України 

17.09.2015  № 1376 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік 

Доповнити таблицю рядками 34 і 35 такого змісту: 

    

№ 

Питання або проект 

нормативно - правового акта 

Захід, що проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення 

та заінтересовані сторони, 

на які поширюватиметься 

дія рішення, що буде 

прийняте за результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення 

консультацій (телефон,  

e-mail) 

34. 

Проект Закону України «Про 

внесення змін до деяких 

законів України» (щодо 

скасування особливостей 

приватизації майна в 

агропромисловому комплексі) 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на веб-

сайті Фонду державного майна 

України (www.spfu.gov.ua) та 

на урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 

влада» 

Вересень -

 жовтень 2015 

року 

Органи державної влади, 

суб’єкти господарювання, 

громадяни 

Грибкова Раїса 

Семенівна, головний 

спеціаліст відділу по 

роботі з підприємствами 

АПК, тел. 200-35-77,  

raisa@spfu.gov.ua 

35. 

ППроект Закону України «Про 

внесення змін до  Бюджетного 

кодексу України у зв‘язку з 

прийняттям Закону України 

«Про внесення змін до 

законодавства про оцінку 

майна та професійну оціночну 

діяльність в Україні» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на веб-

сайті Фонду державного майна 

України (www.spfu.gov.ua) та 

на урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 

влада» 

Вересень -

 жовтень 2015 

року 

Органи приватизації, 

суб‘єкти оціночної 

діяльності, оцінювачі, 

фізичні та юридичні особи 

Шинкаренко Ольга 

Миколаївна, 

начальник відділу 

нормотворчої діяльності 

та  методичного 

забезпечення оцінки,  

 тел.: 200-36-33, 

olga2606@spfu.gov.ua) 

 

Начальник Управління взаємодії 

з Верховною Радою України 

та комунікаційного забезпечення   Т. Яцюк 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Фонду державного майна України 

30.09.2015  № 1445 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік 

Доповнити таблицю рядком 36 такого змісту: 

№ 
Питання або проект нормативно - 

правового акта 

Захід, що 

проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи 

населення та 

заінтересовані сторони, 

на які 

поширюватиметься дія 

рішення, що буде 

прийняте за 

результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення 

консультацій 

(телефон, e-mail) 

36. 

Проект постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку 

примусової реалізації майна для 

погашення заборгованості перед 

Національною акціонерною компанією 

«Нафтогаз України» та її дочірніми 

підприємствами, що здійснювали 

постачання природного газу на підставі 

ліцензії» 

Електронна 

консультація шляхом 

оприлюднення на веб-

сайті Фонду державного 

майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське 

суспільство і влада» 

вересень –

 жовтень 2015 

року 

Національна акціонерна 

компанія «Нафтогаз 

України» та її дочірні 

підприємства, що 

здійснювали постачання 

природного газу на 

підставі ліцензії 

Шушпан Андрій 

Олександрович, 

начальник відділу з 

питань відчуження та 

списання об’єктів 

державної власності, 

тел. 200-36-06, 

shushpan@spfu.gov.ua 

  

Начальник Управління взаємодії 

з Верховною Радою України 

та комунікаційного забезпечення Т. Яцюк 

 

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Фонду державного майна України 

21.10.2015  № 1554 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік 

Доповнити таблицю рядком 37 такого змісту: 

№ 

Питання або проект 

нормативно - 

правового акта 

Захід, що проводитиметься 

у рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення 

та заінтересовані сторони, 

на які поширюватиметься 

дія рішення, що буде 

прийняте за результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

37. 

Наказ Фонду 

державного майна 

України «Про внесення 

змін до наказів Фонду 

державного майна 

України  від 27 березня 

2006 року № 513 і від 19 

грудня 2001 року  № 

2357» 

Електронна консультація 

шляхом оприлюднення на 

веб-сайті Фонду державного 

майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті 

«Громадянське суспільство і 

влада» 

Жовтень – 

листопад 2015 

року 

Органи державної влади, 

суб’єкти оціночної діяльності, 

оцінювачі, інші  суб‘єкти 

господарювання, в т.ч. 

нерезиденти 

Водолаженко Ірина 

Іванівна, 

начальник відділу по 

роботі з суб’єктами 

оціночної діяльності та 

саморегулівними 

організаціями оцінювачів, 

тел. 200-36-36, 

ari@spfu.gov.ua 

  

Начальник Управління взаємодії 

з Верховною Радою України 

та комунікаційного забезпечення  Т. Яцюк 

  

  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Фонду державного майна України 

15.12.2015      № 1918 

Зміни до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015рік 

Доповнити таблицю рядками 39 і 40 такого змісту: 

№ 
Питання або проект нормативно 

- правового акта 

Захід, що проводитиметься у 

рамках консультацій з 

громадськістю 

Строк 

проведення 

консультацій 

Соціальні групи населення та 

заінтересовані сторони, на 

які поширюватиметься дія 

рішення, що буде прийняте 

за результатами 

консультацій 

Контактні дані 

особи/структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення консультацій 

(телефон, e-mail) 

39. 

Наказ Фонду державного майна 

України «Про перелік 

документів, які є вихідними 

даними для проведення 

незалежної оцінки майна» 

Електронна консультація шляхом 

оприлюднення на веб-сайті Фонду 

державного майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті «Громадянське 

суспільство і влада» 

Грудень 

2015 року 

Суб‘єкти господарювання, 

які провадять діяльність з 

визначення вартості майна 

Шинкаренко Ольга 

Миколаївна, 

начальник відділу 

нормотворчої діяльності та 

методичного забезпечення 

оцінки, тел. 200-36-33, 

ari@spfu.gov.ua 

40. 

Наказ Фонду державного майна 

України «Про внесення змін до 

Порядку визначення 

відсоткового співвідношення 

державної частки та частки 

орендаря у ринковій вартості 

цілісного майнового комплексу, 

переданого в оренду» 

Електронна консультація шляхом 

оприлюднення на веб-сайті Фонду 

державного майна України 

(www.spfu.gov.ua) та на 

урядовому сайті «Громадянське 

суспільство і влада» 

Грудень 

2015 року 

Суб‘єкти господарювання, 

які провадять діяльність з 

визначення вартості майна 

Шинкаренко Ольга 

Миколаївна, 

начальник відділу 

нормотворчої діяльності та 

методичного забезпечення 

оцінки, тел. 200-36-33, 

ari@spfu.gov.ua 

  

Начальник Управліннякомунікаційного 

забезпечення та роботи з ВРУ   Т. Яцюк 


