
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту змін, що вносяться до Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1919 та Порядку реалізації рухомого військового
майна на аукціонах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 р. № 118

№
з/п

Зміст положення (норми) чинного акта законодавства Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Положення про порядок відчуження та реалізації військового майна Збройних Сил 
1. Пункт відсутній. “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.”

2. 12.  Реалізація рухомого військового майна на зовнішньому
ринку  здійснюється  уповноваженими  підприємствами
(організаціями)  за  ринковими  цінами,  які  склалися  на
відповідний період. Ціна військового майна, що реалізується,
визначається  з  урахуванням  кон'юнктури  ринку,  залишкової
вартості та витрат, пов'язаних з реалізацією майна, зокрема з
підготовкою  його  до  продажу,  маркетингом,  спеціальним
супроводом  органами  СБУ  експортно-імпортних  договорів,
транспортуванням, страхуванням тощо.

Реалізація  рухомого  військового майна  (крім  виробів
військового  призначення та виробів  подвійного
використання)  на внутрішньому ринку здійснюється на
аукціонах у  порядку, визначеному  Кабінетом  Міністрів
України.

Реалізація  виробів  військового  призначення  та  виробів
подвійного  використання на внутрішньому ринку

12.  Реалізація  рухомого  військового  майна  на
зовнішньому  ринку  здійснюється  уповноваженими
підприємствами  (організаціями)  за  ринковими  цінами,  які
склалися на відповідний період. Ціна військового майна, що
реалізується, визначається з урахуванням кон'юнктури ринку,
залишкової вартості та витрат, пов'язаних з реалізацією майна,
зокрема  з  підготовкою  його  до  продажу,  маркетингом,
спеціальним супроводом органами СБУ експортно-імпортних
договорів, транспортуванням, страхуванням тощо.

Реалізація  рухомого  військового  майна  (крім  виробів
військового  призначення)  на  внутрішньому  ринку
здійснюється на аукціонах у порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України.

Реалізація  виробів  військового  призначення  на
внутрішньому ринку здійснюється на конкурентних засадах.



здійснюється на конкурентних засадах.
Стартова  ціна  рухомого  військового  майна,  що

реалізується на внутрішньому ринку, визначається виходячи з
його  вартості, визначеної  згідно  із Законом України "Про
оцінку майна, майнових прав  та професійну  оціночну
діяльність в Україні", витрат, пов'язаних з реалізацією майна,
зокрема  проведенням  його  оцінки,  сплатою  встановлених
законодавством  податків,  інших  обов'язкових  платежів  і
комісійної плати, підготовкою та проведенням аукціону.

Розмір  комісійної  плати,  що сплачується  уповноваженим
підприємствам (організаціям), які реалізують військове майно,
визначається  Міноборони  за методикою,  затвердженою
Міноборони та погодженою з Мінекономрозвитку і Мінфіном.

Реалізація нерухомого військового майна здійснюється на
аукціонах  у  порядку,  що  визначається  Кабінетом  Міністрів
України.

Реалізація об’єктів нерухомого військового майна разом із
земельними  ділянками,  на  яких  вони  розташовані,
здійснюється на земельних торгах у порядку, що визначається
Кабінетом Міністрів України.

Розмір  винагороди,  що  сплачується  уповноваженим
підприємствам  (організаціям),  які  реалізують  об’єкти
нерухомого військового майна разом із земельними ділянками,
на  яких  вони  розташовані,  та  земельні  ділянки,  які
вивільняються  у  процесі  реформування  Збройних  Сил,
установлюється  у  розмірі  5  відсотків  ціни,  за  якою
здійснюється купівля-продаж таких об’єктів, але не більше ніж
3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Стартова  ціна  рухомого  військового  майна,  що
реалізується на внутрішньому ринку, визначається виходячи з
його  вартості,  визначеної  згідно  із Законом  України  "Про
оцінку  майна,  майнових  прав  та  професійну  оціночну
діяльність в Україні", витрат, пов'язаних з реалізацією майна,
зокрема  проведенням  його  оцінки,  сплатою  встановлених
законодавством  податків,  інших  обов'язкових  платежів  і
комісійної плати, підготовкою та проведенням аукціону.

Розмір комісійної плати, що сплачується уповноваженим
підприємствам (організаціям), які реалізують військове майно,
визначається  Міноборони  за методикою,  затвердженою
Міноборони та погодженою з Мінекономрозвитку і Мінфіном.

Реалізація нерухомого військового майна здійснюється на
аукціонах  у  порядку,  що  визначається  Кабінетом  Міністрів
України.

Реалізація об’єктів нерухомого військового майна разом із
земельними  ділянками,  на  яких  вони  розташовані,
здійснюється на земельних торгах у порядку, що визначається
Кабінетом Міністрів України.

Розмір  винагороди,  що  сплачується  уповноваженим
підприємствам  (організаціям),  які  реалізують  об’єкти
нерухомого  військового  майна  разом  із  земельними
ділянками, на яких вони розташовані, та земельні ділянки, які
вивільняються  у  процесі  реформування  Збройних  Сил,
установлюється  у  розмірі  5  відсотків  ціни,  за  якою
здійснюється  купівля-продаж  таких  об’єктів,  але  не  більше
ніж 3500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Порядок реалізації рухомого військового майна на аукціонах
3. 1.  Цей  Порядок  визначає  процедуру  продажу  рухомого

військового  майна  Збройних  Сил  (далі  -  майно)  на
внутрішньому ринку згідно з переліками, що затверджуються

1.  Цей  Порядок  визначає  процедуру  продажу  рухомого
військового  майна  Збройних  Сил  (далі  -  майно)  на
внутрішньому ринку згідно з переліками, що затверджуються
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відповідно до Положення про порядок відчуження та реалізації
військового майна Збройних Сил,  затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р. № 1919, крім
виробів  військового  призначення  та  товарів  подвійного
використання.

відповідно  до  Положення  про  порядок  відчуження  та
реалізації  військового майна Збройних Сил,  затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2000 р.
№ 1919, крім  виробів військового призначення.

4. 2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке
значення:

аукціон - форма проведення торгів, за якою лот продається
тому  учасникові,  що  запропонував  за  нього  найвищу  ціну,
зафіксовану  ліцитатором  у  ході  проведення  торгів;  
     крок  аукціону  -  визначена  в  установленому  порядку
мінімальна  грошова  надбавка,  на  яку  в  процесі  проведення
аукціону  підвищується  кожна  запропонована  ціна  лота;  
     ліцитатор  -  ведучий  аукціону,  призначений  його
організатором; 

лот - майно, що підлягає продажу на аукціоні. До складу
лота  може  належати  майно  з  однаковим  найменуванням;  
     організатор аукціону - уповноважене Кабінетом Міністрів
України  на  реалізацію  військового  майна  підприємство
(організація); 

переможець - учасник аукціону, що в ході його проведення 
запропонував за лот найвищу ціну; 

стартова ціна - ціна, з якої розпочинається продаж лота на 
аукціоні. 

Терміни  "вироби  військового  призначення"  та  "товари
подвійного  використання" вживаються  у  значенні,
наведеному  в  Законі  України  "Про  державний  контроль  за
міжнародними  передачами товарів  військового  призначення
та подвійного використання". 

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке
значення:

аукціон  -  форма  проведення  торгів,  за  якою  лот
продається  тому  учасникові,  що  запропонував  за  нього
найвищу  ціну,  зафіксовану  ліцитатором  у  ході  проведення
торгів; 

крок  аукціону  -  визначена  в  установленому  порядку
мінімальна  грошова  надбавка,  на  яку  в  процесі  проведення
аукціону  підвищується  кожна  запропонована  ціна  лота;  
     ліцитатор  -  ведучий  аукціону,  призначений  його
організатором; 

лот - майно, що підлягає продажу на аукціоні. До складу
лота  може  належати  майно  з  однаковим  найменуванням;  
     організатор аукціону - уповноважене Кабінетом Міністрів
України  на  реалізацію  військового  майна  підприємство
(організація); 

переможець - учасник аукціону, що в ході його 
проведення запропонував за лот найвищу ціну; 

стартова ціна - ціна, з якої розпочинається продаж лота на 
аукціоні. 

Терміни "вироби військового призначення" вживаються у
значенні,  наведеному  в  Законі  України  "Про  державний
контроль  за  міжнародними  передачами  товарів  військового
призначення та подвійного використання".

5. 9.  Участь  в  аукціоні  можуть  брати  лише  фізичні  та
юридичні особи, що подали в установлений строк документи,
визначені в оголошенні про його проведення, зареєстровані як

9.  Участь  в  аукціоні  можуть  брати  лише  фізичні  та
юридичні особи, що подали в установлений строк документи,
визначені в оголошенні про його проведення, зареєстровані як



учасники  аукціону  і  сплатили  реєстраційний  та  гарантійний
внески. За вимогою учасників аукціону Міноборони видає їм
дозвіл  на  огляд  майна,  яке  пропонується  до  продажу  на
аукціоні. 

Розмір реєстраційного внеску визначається  організатором
аукціону  за  погодженням  з  Міноборони  та  не  повинен
перевищувати  20  неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян на дату опублікування оголошення про проведення
аукціону. 

Розмір  гарантійного  внеску  визначається  організатором
аукціону  за  погодженням  з  Міноборони  та  становить  20-30
відсотків стартової ціни. 

учасники аукціону і  сплатили реєстраційний та  гарантійний
внески. За вимогою учасників аукціону Міноборони видає їм
дозвіл  на  огляд  майна,  яке  пропонується  до  продажу  на
аукціоні. 

Розмір реєстраційного внеску визначається організатором
аукціону  за  погодженням  з  Міноборони  та  не  повинен
перевищувати  20  неоподатковуваних  мінімумів  доходів
громадян на дату опублікування оголошення про проведення
аукціону. 

Розмір  гарантійного  внеску  визначається  організатором
аукціону  за  погодженням  з  Міноборони  та  становить  5-10
відсотків стартової ціни. 

ТВО директора Департаменту відчуження військового 
майна Міністерства оборони України                                         В.Г.ШЕВЧЕНКО


