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Про припинення дії міжнародних 

договорів України міжвідомчого 

характеру з Республікою Білорусь  
 

 

 

 

Відповідно до статті 62 Віденської конвенції про право міжнародних 

договорів, частини третьої статті 24 Закону України “Про міжнародні 

договори України”, пункту 12 Положення про порядок укладення, виконання 

та денонсації міжнародних договорів України міжвідомчого характеру, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України                                    

від 17 червня 1994 року № 422, зважаючи на погодження Міністерства 

закордонних справ України (лист від 13 липня 2022 року № 414/14-129/1-

50418), дозволу Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та 

євроатлантичної інтеграції України від 12 серпня 2022 року № 9049/10/1-22, 

у зв’язку з докорінною зміною обставин н а к а з у ю: 

 

 

1. Припинити дію таких міжнародних договорів України 

міжвідомчого характеру: 
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Угоди між Міністерством оборони України та Міністерством оборони 

Республіки Білорусь про військове співробітництво, учиненої                         

17 грудня 1992 року; 

Протоколу про домовленість між Міністерством оборони України та 

Міністерством оборони Республіки Білорусь про принципи взаємного 

технічного і тилового забезпечення їх Збройних Сил, учиненого  

17 грудня 1992 року; 

Протоколу про домовленість між Міністерством оборони України та 

Міністерством оборони Республіки Білорусь про порядок підготовки 

офіцерських кадрів у військово-навчальних закладах, учиненого  

17 грудня 1992 року; 

Протоколу про домовленість між Міністерством оборони України та 

Міністерством оборони Республіки Білорусь про принципи використання 

повітряного простору, взаємодії Військово-повітряних сил та засобів 

Протиповітряної оборони, учиненого 17 грудня 1992 року; 

Протоколу між Міністерством оборони України та Міністерством 

оборони Республіки Білорусь про організацію військових міждержавних 

залізничних перевезень та розрахунків за них, учиненого 18 січня 1995 року; 

Протоколу між Міністерством оборони України та Міністерством 

оборони Республіки Білорусь про порядок заправляння військових 

повітряних суден і взаєморозрахунки за видані пальне, мастильні матеріали, 

спеціальні рідини при посадках на військові аеродроми України та 

Республіки Білорусь, учиненого 31 січня 1996 року; 

Протоколу між Міністерством оборони України та Міністерством 

оборони Республіки Білорусь про навчально-методичне та і наукове 

співробітництво між військово-навчальними закладами і науково-дослідними 

установами Військово-Повітряних Сил України та Військовою академією 

Республіки Білорусь, учиненого 31 січня 1996 року; 

Протоколу про домовленість між Міністерством оборони України  

та Міністерством оборони Республіки Білорусь про співробітництво в галузі 

протиповітряної оборони, учинений 31 січня 1996 року; 

Протоколу про розширення співробітництва у військовій галузі між 

Міністерством оборони України і Міністерством оборони Республіки 

Білорусь, учиненого 31 січня 1996 року; 

Протоколу про наміри в галузі військово-технічного співробітництва 

між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Республіки 

Білорусь, учиненого 31 січня 1996 року; 

Угоди між Міністерством оборони України та Міністерством оборони 

Республіки Білорусь про надання медичної допомоги військовослужбовцям 

та членам їхніх сімей, учиненої 22 квітня 2003 року; 
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Угоди між Міністерством оборони України і Міністерством оборони 

Республіки Білорусь про співробітництво в галузі санаторно-курортного 

лікування військовослужбовців та членів їхніх сімей, учиненої  

25 травня 2006 року; 

Угоди між Міністерством оборони України і Міністерством оборони 

Республіки Білорусь про створення системи інформаційного обміну, 

учиненої 23 листопада 2006 року; 

Угоди між Міністерством оборони України та Міністерством оборони 

Республіки Білорусь щодо обміну інформацією про польоти повітряних 

суден, учиненої 18 травня 2009 року. 
 

2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки. 

 

 

 

Міністр оборони України                                                       Олексій РЕЗНІКОВ  

 


