
 
МІН ІСТЕРСТВО  ОБОРОНИ  УКРА ЇНИ  

 

Н А К А З  
 
 

08.08.2014 р.                            м. Київ         № 515 
 
 
 

 
Про безоплатну передачу 
військового майна до сфери 
управління Черкаської обласної 
державної адміністрації  
 
 
 Відповідно до Порядку вилучення і передачі військового майна 
Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України        
від 29 серпня 2002 року № 1282 (зі змінами), та враховуючи пропозицію 
Черкаської обласної державної адміністрації щодо безоплатної передачі 
військового майна, листи Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України від 04 серпня 2014 року № 2712-07/26632-03, Міністерства фінансів 
України від 25 липня 2014 року № 31-10010-17-5/19178, Фонду державного 
майна України від 29 липня 2014 року № 10-16-9914, Державної служби 
статистики України від 29 липня 2014 року № 14.5-16/510-14, 
 
 
НАКАЗУЮ: 
 
 
         1. Начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних 
Сил України, начальнику Центру обліку надлишкового військового майна 
Збройних Сил України організувати: 

 
 
 вилучення з оперативного управління військової частини А0707 (місто 
Гайсин Вінницької області) та зняття з обліку військового майна загальною 
залишковою (балансовою) вартістю 27 191, 00 гривень після проведення та 
оплати його демілітаризації згідно з Переліком військового майна, що 
передається зі сфери управління Міністерства оборони України до сфери 
управління Черкаської обласної державної адміністрації (додаток до наказу); 
 

 
 
 
 



2 
 
 

 проведення заходів із демілітаризації військового майна, прийняття на 
облік демонтованих вузлів (агрегатів) та всіх груп металів, після видання 
цього наказу; 
 у двомісячний термін після отримання підтверджуючих документів із 
демілітаризації військового майна його безоплатну передачу. 
 
 

2. До складу комісії з питань приймання-передачі військового майна, 
що передається до сфери управління Черкаської обласної державної 
адміністрації, від Міністерства оборони України направити начальника 
відділу обліку та списання майна Повітряних Сил та Військово-Морських 
Сил Центру обліку надлишкового військового майна Збройних Сил України 
підполковника Тимофєєва О. О. 
 
 

3. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки. 
 
 
 
Тимчасово виконуючий обов’язки 
Міністра оборони України                                                                  І.С.РУСНАК 



                                                           Додаток 
                                                                                                                                      до      наказу      Міністерства      оборони      України 

                                                                                                                                                                                   № 
  

 
 

ПЕРЕЛІК 
військового майна, що передається зі сфери управління Міністерства оборони України  

до сфери управління Черкаської обласної державної адміністрації 
 

№ 
з/п 

Найменування 
військового майна, 
заводські номери 

Кількість,
штук 

Категорія Балансоутримувач Місцезнаходження 
Рік 

виготовлення

Залишкова 
(балансова) 
вартість, 
грн. 

1 
Макет учбового літака 

Міг-23М, б/н 
(бортовий номер 43) 

1 5 
Військова частина А0707, 

місто Гайсин, 
Вінницька область 

1978 27 191, 00 

                              
Примітка. 
 

Загальна залишкова (балансова) вартість військового майна, що передається, – 27 191, 00 гривень. 

 
Начальник Центру обліку надлишкового  
військового майна Збройних Сил України  
полковник                                                                                                                                                                                     С.Є.ХЛОНЬ 

 


