
М І Н І С Т Е Р С Т В О  О Б О Р О Н И  У К Р А Ї Н И

Н А К А З

03.04.2014 р.                            м. Київ      № 223

Про  створення  комісії  
для  прийому  виконаних  робіт  
за Договором підряду на виконання 
капітального ремонту

Відповідно  до  вимог  підпункту  33  пункту  4  Положення  про  
Міністерство оборони України, затвердженого Указом Президента України  
від  06  квітня  2011  року  № 406/2011,  та  з  метою  своєчасного,  повного  
та  якісного  прийому  виконаних  робіт  та  проведення  оплати  за  фактично 
виконані  роботи  за  Договором  підряду  на  виконання  капітального  
ремонту від 23 липня 2013 року № 313/9/13/1, укладеного між Міністерством 
оборони України та Товариством з обмеженою відповідальністю “ТКМ”, 

НАКАЗУЮ:

1.  Створити  комісію  для  прийому  фактично  виконаних  робіт 
Товариством з обмеженою відповідальністю “ТКМ” за Договором підряду на 
виконання капітального ремонту від 23 липня 2013 року № 313/9/13/1 у такому 
складі:

голова  комісії  –  начальник  відділу  пунктів  управління  центру  
організації  матеріально-технічного  забезпечення  військової  частини  А0135
полковник Кузьменко В. Г.;

члени комісії:

ото 



старший  офіцер  відділу  пунктів  управління  центру  
організації матеріально-технічного забезпечення військової частини А0135  
полковник Нечипоренко О. М.;

старший  офіцер  відділу  пунктів  управління  центру  
організації  матеріально-технічного  забезпечення  військової  частини  А0135
полковник Швидкий В. Є.;

командир військової частини А1236 полковник Грищенко О. О.;
начальник  об’єкту  військової  частини  А1236  підполковник 

Вакуленко В. С.

2. Голові комісії:

організувати  та  забезпечити  належний  технічний  нагляд  
за проведенням робіт на спеціальному пункті управління УК-878;

здійснити  контроль  якості  виконання  фактичних  робіт,  виконаних 
Товариством з обмеженою відповідальністю “ТКМ”;

здійснити  перевірку  відповідності  обсягів  виконаних  робіт  формам  
КБ-2в, наданим Товариством з обмеженою відповідальністю “ТКМ”;

організувати  прийняття  фактичних  робіт,  виконаних  Товариством  
з  обмеженою  відповідальністю  “ТКМ”  згідно з  Договором  підряду  
на  виконання  капітального  ремонту  від  23  липня  2013  року  № 313/9/13/1  
на об’єкті УК-878;

за  результатами  прийняття  фактично  виконаних  робіт  надати
на підпис уповноваженій Міністерством оборони України посадовій особі  
Акти виконаних робіт (форма КБ-3, КБ-2в). 

3.  Надати  право  начальнику  Головного  командного  центру  
Збройних  Сил  України  генерал-лейтенанту  Попку  С.  М.  підписувати  
від  імені  Міністерства  оборони  України  Акти  виконаних  робіт  
(форма КБ-3,  КБ-2в)  Договору  підряду на виконання капітального ремонту  
від 23 липня 2013 року № 313/9/13/1.

4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Виконуючий обов’язки 
Міністра оборони України
генерал-полковник         М.В.КОВАЛЬ
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