
М І Н І С Т Е Р С Т В О  О Б О Р О Н И  У К Р А Ї Н И

Н А К А З

27.03.2014 р.                            м. Київ      № 202

Про  приймання-передачу 
будівлі № 285 військового 
містечка  № 11  у  місті 
Васильків 

Відповідно  до  вимог  пункту  3  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),  з  метою  вдосконалення  системи 
функціонування  аеродрому  Васильків  (військове  містечко  № 11)  шляхом 
розміщення  киснедобувної  станції,  що  використовується  для  видобутку 
зріджених газів (кисень, азот) для подальшого забезпечення ними літальних 
апаратів,

НАКАЗУЮ:

1.  Будівлю № 285  (ремонтна  майстерня)  військового  містечка  № 11 
(місто Васильків)  закріпити  за  військовою  частиною  А1789 
(місто Васильків) на праві оперативного управління.

2. Начальнику  Головного  квартирно-експлуатаційного  управління 
Збройних  Сил  України  організувати  вилучення  з  балансу  Київського 
квартирно-експлуатаційного  управління  будівлі  № 285  (ремонтна 
майстерня)  військового  містечка  № 11 (місто Васильків)  та  її  передачу  на 
баланс  інженерно-аеродромної  служби  військової  частини  А1789 
(місто Васильків)  для  розміщення  киснедобувної  станції  з  метою 
подальшого  використання  в  складі  цілісного  аеродромно-технічного 
комплексу. 



3. Утворити  комісію  Міністерства  оборони  України  для  організації 
приймання-передачі  будівлі  № 285  військового  містечка  № 11  в  такому 
складі:

голова комісії – заступник командира частини з тилу – начальник тилу 
військової частини А1789 підполковник Тищук А. І.;

заступник голови комісії – начальник відділу розквартирування військ 
та  землекористування (та оренди) Київського квартирно-експлуатаційного 
управління підполковник Саулюнас А. Ю.;

члени комісії:

помічник  командира  частини  з  фінансово-економічної  роботи  – 
начальник фінансово-економічної служби військової частини А1789 майор 
Григорук  Н. О.;

начальник  інженерно-аеродромної  служби  тилу  військової  частини 
А1789 капітан Маляров В. С.;

провідний  бухгалтер  фінансово-економічного  відділу  Київського 
квартирно-експлуатаційного управління Захарченко В. В.;

інженер  відділу  розквартирування  військ  та  землекористування  
(та  оренди)  Київського  квартирно-експлуатаційного  управління  
Овчаренко А. Ю.

4. Командувачу  Повітряних  Сил  Збройних  Сил  України  затвердити 
акти  приймання-передачі  будівлі № 285 військового містечка № 11 у місті 
Васильків.

5.  Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки.

Виконуючий обов’язки 
Міністра оборони України
генерал-полковник                                                                         М.В.КОВАЛЬ
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