
 
МІН ІСТЕРСТВО  ОБОРОНИ  УКРА ЇНИ  

 

Н А К А З  
 
 

12.08.2014 р.                            м. Київ         № 525 
 
 
 

Про приймання-передачу на 
баланс військової частини А3620 
будівель військового містечка  
№ 265 та закріплення їх за 
військовою частиною А4180  
 

 
 
Відповідно до 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), та з метою вирішення питання щодо 
фінансування утримання будівель військового містечка № 265 військової 
частини А4180 (село Гурівщина), які на цей час перебувають на балансі 
Київського квартирно-експлуатаційного управління, 

 
 

НАКАЗУЮ: 
 
 
1. Передати до 29 серпня 2014 року з балансу Київського квартирно-

експлуатаційного управління на баланс військової частини А3620 (яка 
утримує на фінансовому забезпеченні військову частину А4180) на праві 
оперативного управління будівлі військового містечка № 265 військової 
частини А4180, зазначені в Переліку будівель військового містечка № 265 
військової частини А4180 (додаток до наказу). 

 
 
2. Утворити комісію Міністерства оборони України для організації 

приймання-передачі будівель військового містечка № 265 військової частини 
А4180 у такому складі: 
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голова комісії – заступник командира військової частини А4180 з тилу 
майор Іванов Р. Г.; 

 
 
заступник голови комісії – начальник відділу розквартирування військ 

землекористування та оренди Київського квартирно-експлуатаційного 
управління підполковник Саулюнас А. Ю.; 

 
 
члени комісії: 
 
начальник експлуатаційної групи військової частини А3620 майор 

Балема А. Ю.; 
помічник командира – начальник фінансово-економічної служби 

військової частини А3620 старший лейтенант Міцевич Д. В.; 
заступник командира військової частини А4180 із зв’язку та 

автоматизованих систем управління військової частини А4180 підполковник 
Грозовський Р. І.; 

начальник відділу експлуатації і технічного забезпечення військової 
частини А4180 майор Тимченко А. С.; 

помічник командира частини з фінансово-економічної роботи – 
начальник фінансово-економічної служби військової частини А4180 старший 
лейтенант Крихно О. В.; 

начальник квартирно-експлуатаційної частини військової частини 
А4180 старшина Мосійчук В. О.; 

районний інженер Київського квартирно-експлуатаційного управління 
Думко Ц. Ю.; 

провідний бухгалтер Київського квартирно-експлуатаційного 
управління Захарченко В. В. 

 
 
 3. Начальнику Головного командного центру Збройних Сил України: 
 
 

організувати роботу комісії відповідно до вимог постанови Кабінету 
Міністрів України від 04 серпня 2014 року № 1225 “Про порядок обліку, 
зберігання, списання та використання військового майна у Збройних Силах” 
(зі змінами); 

акти приймання-передачі будівель військового містечка № 265 
військової частини А4180 затвердити 29 серпня 2014 року. 
 

 
 
4. Начальнику Головного квартирно-експлуатаційного управління 

Збройних Сил України організувати вилучення з балансу Київського 
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квартирно-експлуатаційного управління будівель військового містечка № 265 
військової частини А4180 згідно з Переліком будівель військового містечка 
№ 265 військової частини А4180 (додаток до наказу). 
 
 5. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки. 
 
 
  
Тимчасово виконуючий обов’язки  
Міністра оборони України 
             І.С.РУСНАК 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток  
до наказу Міністерства оборони України 

                                                                                                      № 
 
 

ПЕРЕЛІК  
будівель військового містечка № 265 військової частини А4180 

 

 
 
 

Тимчасово виконуючий обов’язки начальника  
Головного командного центру  
Збройних Сил України 
генерал-майор                          О.С.СИРСЬКИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Військові 
частини, які 
експлуатують 

будівлі 

Квартирно-
експлуатаційні органи, 

з балансу яких 
вилучаються будівлі 

Військова частина, на баланс 
якої передаються будівлі 

Військова 
частина А4180: 
будівля № 1;  
будівля № 2;   
будівля № 3;   
будівля № 4;   
будівля № 5;   
будівля № 6;   
будівля № 26;   
будівля № 27;   
будівля № 28;   
будівля № 66;   
будівля № 67; 
будівля № 68;   
будівля № 69;   
будівля № 71; 
будівля № 72   

Київське квартирно-
експлуатаційне 
управління 

Військова частина А3620 
(утримує на фінансовому 
забезпеченні військову 
частину А4180, село 
Гурівщина) на праві 
оперативного управління 


