
 

 
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 

    29.05.2018                                  м. Київ                                   № 249 

 
 
Про передачу нерухомого 
майна у  місті Миколаїв 
 
 
 

Відповідно до 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), Положення про порядок обліку, 
зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04 серпня   
2000 року № 1225 (зі змінами), Положення про організацію квартирно-
експлуатаційного забезпечення Збройних Сил України, затвердженого 
наказом Міністерства оборони України від 03 липня 2013 року № 448, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2013 року за   
№ 1590/24122 (зі змінами), 

 
 

НАКАЗУЮ:  
 
 
1. Передати від установи “28 управління начальника робіт” на баланс 

квартирно-експлуатаційного відділу міста Миколаїв нерухоме майно, 
визначене у додатку до цього наказу. 

 
 
2. Утворити комісію з питань передачі нерухомого майна, визначеного 

у додатку до цього наказу, в такому складі: 
 
 
голова комісії – начальник Головного квартирно-експлуатаційного 

управління Збройних Сил України полковник Галушко О. А.; 
члени комісії: 
 
 



 
 

начальник відділу ведення Єдиного реєстру об’єктів державної 
власності Міністерства оборони України та Збройних Сил України 
підполковник Шевченко Д. В.; 

інженер квартирно-експлуатаційного відділу міста Миколаїв          
Пухалевич Г. Ф.; 

інженер квартирно-експлуатаційного відділу міста Миколаїв                 
Салата І. В.; 

тимчасово виконуючий обов’язки начальника установи “28 управління 
начальника робіт” Геращенко В. І.; 

начальник юридичного відділу установи “28 управління начальника 
робіт” Яценко Й. В. 

 
 
3. Голові комісії організувати передачу нерухомого майна, визначеного 

у додатку до цього наказу, відповідно до встановленого законодавством 
порядку, скласти відповідні акти приймання-передачі майна та подати їх на 
затвердження. 
 
 

4. Закріпити на праві оперативного управління за військовою частиною 
А0390 нерухоме майно, визначене у додатку до цього наказу, для утримання 
та експлуатації. 

 
 
5. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки. 
 

 
 

Тимчасово виконуючий обов’язки 
Міністра оборони України                                                                 І.С.РУСНАК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  Додаток 
до наказу Міністерства оборони України 

                               № 



 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЛІК 
майна установи “28 управління начальника робіт”, що передається на баланс 

квартирно-експлуатаційного відділу міста Миколаїв 
 

№ 
з/п Найменування майна Інвентарний 

номер 

 
Площа, 

кв. м 
 

Балансова 
(залишкова) 

вартість, тис. грн. 

1 2 3 4 5 

1 

Будівля № 25/1, 
розташована за 
адресою: м. Миколаїв, 
вул. Пушкінська, 4/1 

102 823,5 

 
                 3,0 

2 

Будівля № 25/2, 
розташована за 
адресою: м. Миколаїв, 
вул. Пушкінська, 4/1 

104 144,7  
 

1,5 

 
 
Начальник Головного управління 
майна та ресурсів 
полковник                                                                                    О.Б.БІКЧАНТАЄВ 
 
 

 
 
 


