
 
МІНІСТЕРСТВО  ОБОРОНИ  УКРАЇНИ  

 

Н А К А З  
 
 

03.09.2014 р.                            м.Київ     № 597 
 
 
 
Про затвердження Змін до Складу 
комітету з конкурсних торгів 
Міністерства оборони України  
 

 
 
Відповідно до вимог Закону України “Про здійснення державних 

закупівель”, у зв’язку з проведенням організаційних заходів в апараті 
Міністерства оборони України та з метою забезпечення дотримання правових 
та економічних засад здійснення централізованих процедур закупівель 
товарів, робіт і послуг за державні кошти 
 
 
НАКАЗУЮ: 
 
 

1. Затвердити Зміни до Складу комітету з конкурсних торгів 
Міністерства оборони України, затвердженого наказом Міністра оборони 
України від 17 лютого 2012 року № 78 “Про утворення комітету з конкурсних 
торгів Міністерства оборони України та затвердження Складу комітету з 
конкурсних торгів Міністерства оборони України і Положення про комітет з 
конкурсних торгів Міністерства оборони України” (зі змінами), що 
додаються. 

 
 
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки. 

 
 
 
Міністр оборони України 
генерал-полковник                                                                            В.В.ГЕЛЕТЕЙ 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ    Міністерства    оборони    України 
                                                     №   

 
 
 

ЗМІНИ 
до Складу комітету з конкурсних торгів Міністерства оборони України 

 
1. Абзац перший викласти в такій редакції: 
“Голова комітету з конкурсних торгів – заступник директора 

Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів 
Міністерства оборони України Мироненко Д. М.;”. 

 
2. Абзац третій викласти в такій редакції:  
“начальник фінансово-економічного управління Департаменту 

державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міністерства 
оборони України полковник Інжиєвський О. П.;”. 

 
3. Абзац п’ятий викласти в такій редакції:  
“заступник начальника управління – начальник відділу організації 

харчування та постачання продовольства управління постачання 
матеріальних ресурсів Департаменту державних закупівель та постачання 
матеріальних ресурсів Міністерства оборони України полковник        
Ландяк В. М.;”. 

 
3. Доповнити абзацами одинадцятим та дванадцятим такого змісту:  
“заступник начальника управління – начальник відділу організації 

постачання речового майна управління постачання матеріальних ресурсів 
Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів 
Міністерства оборони України Альбертович В. В.; 

заступник начальника відділу організації державних закупівель за 
напрямом тилового та медичного забезпечення управління організації 
державних закупівель Департаменту державних закупівель та постачання 
матеріальних ресурсів Міністерства оборони України Глобіна О. В.”. 

 
 

Директор Департаменту державних закупівель та 
постачання матеріальних ресурсів 
Міністерства оборони України                                            О.М.ЗРАЖЕВСЬКИЙ       
  
 


