
Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА 

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України 
щодо вдосконалення процедури відчуження та реалізації 

військового майна на внутрішньому ринку

Кабінет Міністрів України  постановляє: 

Внести  до  Положення  про  порядок  відчуження  та  реалізації
військового  майна  Збройних  Сил,  затвердженого  постановою  Кабінету
Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1919 (Офіційний вісник України,
2001 р., № 1-2, ст.26; 2002 р., № 14, ст. 740, № 29, ст. 1369; 2003 р., № 21, 
ст. 934; 2005 р., № 21, ст. 1133, № 34, ст. 2075; 2007 р., № 28, ст. 1107, № 64,
ст.  2506), та Порядку реалізації  рухомого військового майна на аукціонах,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р.
№ 118  (Офіційний вісник  України,  № 9,  стор.  94,  стаття  460),  зміни,  що
додаються. 

Прем’єр-міністр України                         А.ЯЦЕНЮК

генерал-полковник __________________ М.В.КОВАЛЬ

________________ П

.В.ЛЕБЕДЄВ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України

від                                     №

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок відчуження та реалізації військового
майна Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 28 грудня 2000 р. № 1919:

доповнити пунктом 5-1 такого змісту:

“5-1.  Реалізація  індивідуально  визначеного  військового  майна  на
внутрішньому  ринку  здійснюється  уповноваженим  підприємством
(організацію), пропозиція якого найбільш економічно вигідна.

Порядок  проведення  конкурсу  з  визначення  уповноваженого
підприємства  (організації),  яке  буде  здійснювати реалізацію індивідуально
визначеного  військового  майна  на  внутрішньому  ринку,  встановлюється
Міноборони.”;

в абзацах другому, третьому пункту 12 слова “та виробів подвійного
використання” виключити.

2. У Порядку реалізації рухомого військового майна на аукціонах,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р.
№ 118: 

в  пункті  першому  слова  “та  товарів  подвійного  використання”
виключити; 

абзац дев’ятий пункту другого викласти в такій редакції:

“Термін  “вироби  військового  призначення”  вживається  у  значенні,
наведеному у  Законі  України “Про державний контроль за  міжнародними
передачами товарів військового призначення та подвійного використання”.

у абзаці третьому пункту дев’ятого цифри “20-30” замінити цифрами
“5-10”.

    генерал-полковник __________________ М.В.КОВАЛЬ
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