
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

22.12.2016                                   м. Київ                                                   № 711 

 
Про передачу майна до військової 
частини А2772 Сил спеціальних 
операцій Збройних Сил України 
 
 
 

Відповідно до Закону України “Про передачу об’єктів права державної 
та комунальної власності”, Положення про порядок передачі об’єктів права 
державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 21 вересня 1998 року № 1482 “Про передачу об’єктів права державної та 
комунальної власності” (зі змінами) 

 
 

НАКАЗУЮ:  
 
 
1. Директору державного підприємства Міністерства оборони України  

“Аеропорт Львів-2” організувати вилучення з балансу державного 
підприємства Міністерства оборони України “Аеропорт Львів-2” та передачу 
до військової частини А2772 Сил спеціальних операцій Збройних Сил 
України майна згідно з Переліком майна державного підприємства 
Міністерства оборони України “Аеропорт Львів-2”, що передається до 
військової частини А2772 Сил спеціальних операцій Збройних Сил України 
(додаток до наказу).  

 
 
2. До складу комісії з питань передачі майна до військової частини   

А2772 Сил спеціальних операцій Збройних Сил України, яка створюється, на 
період її роботи направити: 

 
 
начальника служби повітрянодесантної техніки озброєння військової 

частини А0987 майора Марущака О. М.; 
 
 



 
 заступника командира військової частини А2772 з повітрянодесантної 

підготовки – начальника повітрянодесантної служби підполковника          
Фролова О. В.; 

начальника технічно-експлуатаційної частини інженерно-авіаційної 
служби вертолітної ескадрильї військової частини А1231 капітана            
Гаманюка Р. С.;  

старшого техніка обслуги обслуговування авіаційного обладнання 
інженерно-авіаційної служби вертолітної ескадрильї військової частини 
А1231 старшого лейтенанта Павлика В. О.; 

старшого техніка обслуги обслуговування радіоелектронного 
обладнання інженерно-авіаційної служби вертолітної ескадрильї військової 
частини А1231 старшого лейтенанта Денисенка О. І.; 

головного бухгалтера державного підприємства Міністерства оборони 
України “Аеропорт Львів-2” Кізима М. М. 

 
 
3. Командиру військової частини А2772 Сил спеціальних операцій 

Збройних Сил України здійснити заходи щодо закріплення майна за 
військовою частиною А2772 Сил спеціальних операцій Збройних Сил 
України на праві оперативного управління після його передачі згідно з 
Переліком майна державного підприємства Міністерства оборони України 
“Аеропорт Львів-2”, що передається до військової частини А2772 Сил 
спеціальних операцій Збройних Сил України (додаток до наказу), а також 
здійснити оцінку майна та визначити його балансову вартість. 

 
 
4. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки. 
 

 
 

Міністр оборони України         
генерал армії України                                                                   С.Т.ПОЛТОРАК                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток 
до наказу Міністерства оборони України 

                               № 
 

ПЕРЕЛІК 
майна державного підприємства Міністерства оборони України 

“Аеропорт Львів-2”, що передається до військової частини   
А2772 Сил спеціальних операцій Збройних Сил України 

 

№ 
з/п 

Найменування 
майна 

Заводський 
номер Адреса Борт 

 

1 2 3 4 5 

1 МІ-8 ППА 9807715 Військова частина 
А3186, м. Луцьк 03 

2 МІ-8 ППА 9807717 Військова частина 
А3186, м. Луцьк 01 

3 МІ-8 ППА 9807726 Військова частина 
А3186, м. Луцьк 19 

4 МІ-8 СМВ 9807835 Військова частина 
А3186, м. Луцьк 06 

 
 

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника 
Головного управління майна та ресурсів                                В.Г.ШЕВЧЕНКО 

 


