
 

 

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

        27.12.2019                                    Київ                                      №   1541 
 

 

 

 Про внесення змін до наказу Фонду  

державного майна України   

від 14.04.2016 № 751 

 

 

        У зв’язку з кадровими змінами, які відбулися у Фонді державного майна 

України,  

 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1.  Внести зміни до наказу Фонду державного майна України від 

14.04.2016 № 751 «Про створення тендерного комітету Фонду державного 

майна України із закупівлі послуг з незалежної оцінки майна, а також робіт з 

експертної грошової оцінки земельних ділянок» (із змінами), виклавши пункт 

1 наказу в такій редакції: 

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

тендерний комітет Фонду із закупівлі послуг з незалежної оцінки майна, а 

також робіт з експертної грошової оцінки земельних ділянок (далі – комітет) 

у такому складі: 

голова комітету: 

Єгоров А.О. –  заступник Голови Фонду; 

заступник голови комітету: 

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

та професійної оціночної діяльності; 

члени комітету: 

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

майнових прав та професійної оціночної діяльності; 

        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; 

        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 

комітету.». 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 

Фонду відповідно до розподілу функціональних обов’язків. 

 

 

 

Голова Фонду                                                               Дмитро СЕННИЧЕНКО  

 


