
 
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

12.05.2017                                   м. Київ                                                   № 264 

 
 
 
Про утворення комісії з 
перевірки зразків предметів 
речового майна  
 
 
 
 

Відповідно до підпункту 34 пункту 4 Положення про Міністерство 
оборони України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  
від 26 листопада 2014 року № 671 (у редакції постанови Кабінету 
Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 730), та Порядку здійснення 
перевірки зразків предметів речового майна на відповідність вимогам 
нормативної або технічної документації та зразкам-еталонам, затвердженого 
наказом Міністерства оборони України від 15 березня 2017 року № 150, 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 квітня 2017 року за      
№ 479/30342, 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Утворити комісію з перевірки зразків предметів речового 
майна. 
 

2. Затвердити Склад комісії з перевірки зразків предметів 
речового майна (за посадами), що додається. 
 

3.      Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.  
 
 
 
Міністр оборони України 
генерал армії України                                                               С.Т.ПОЛТОРАК 
 

 
 
 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерство оборони України 

№   
 
 
 
 

СКЛАД 
комісіїз перевірки зразків предметів речового майна (за посадами) 

 
 
Голова комісії – начальникуправління розвитку речового майна –  

заступник начальника Головного управління розвитку та супроводження 
матеріального забезпечення Збройних Сил України; 

 
члени комісії: 
 
начальник відділу розробки речового майна – заступник начальника 

управління розвитку речовогомайна Головного управління розвитку та 
супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України; 

начальник відділу стандартизації речового майнауправління 
розвитку речового майна Головного управління розвитку та 
супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України; 

начальник відділу розробки спеціального та захисного спорядження 
управління розвитку речового майна Головного управління розвитку та 
супроводження матеріального забезпечення Збройних Сил України; 

начальник відділу перевірки відповідності речового майна           
Управління контролю якості; 

начальник відділення військової символіки управління розвитку 
речового майна Головного управління розвитку та супроводження 
матеріального забезпечення Збройних Сил України; 

старший офіцер відділу перевірки відповідності речового майна         
Управління контролю якості; 

офіцер відділу стандартизації речового майна управління розвитку 
речового майна Головного управління розвитку та супроводження 
матеріального забезпечення Збройних Сил України; 

офіцер відділу перевірки відповідності речового майна                   
Управління контролю якості. 
 
 
Начальник Головного управління розвитку та супроводження  
матеріального забезпечення Збройних Сил України 
підполковник                                                                         Д.О.МАРЧЕНКО 


