
 
МІН ІСТЕРСТВО  ОБОРОНИ  УКРА ЇНИ  

 

Н А К А З  
 
 

12.08.2014 р.                            м. Київ         № 526 
 
 
 

Про внесення змін до наказу  
Міністра  оборони   України 
від 27.10.2011 № 656  
 

 
 

Відповідно до Указу Президента України від 13 травня 2014 року        
№ 468 “Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від         
28 квітня 2014 року “Про заходи щодо підвищення ефективності планування 
в секторі безпеки і оборони” та у зв’язку з проведенням у Міністерстві 
оборони України організаційних заходів 

 
 

НАКАЗУЮ: 
 
 

1. Внести до наказу Міністра оборони України від 27 жовтня 2011 року 
№ 656 “Про ліквідацію державного господарського об’єднання Консорціум 
“Військово-будівельна індустрія” (зі змінами) такі зміни: 

 
 
пункт 2 наказу викласти в такій редакції: 
 
 
“2. Для проведення ліквідації державного господарського об’єднання 

Консорціум “Військово-будівельна індустрія” призначити ліквідаційну 
комісію у такому складі: 

 
 
голова ліквідаційної комісії  − заступник директора державного 

підприємства “Укрконверс” Коваль Олег Миколайович (ідентифікаційний 
номер 2630618619); 
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члени комісії: 
 
 
начальник фінансово-економічного відділу Концерну “Воєнремсервіс” 

Торгаченко Олександр Олександрович (ідентифікаційний номер 
2302815038); 

економіст Концерну “Воєнремсервіс” Шептак Тетяна Олександрівна 
(ідентифікаційний номер 2694212206).”; 

 
 

пункт 3 наказу викласти в такій редакції: 
 
 
“3. Голові ліквідаційної комісії: 
 
 
у п’ятиденний строк з дати видання наказу письмово повідомити про 

ліквідацію державного господарського об’єднання Консорціум “Військово-
будівельна індустрія” орган, що здійснює державну реєстрацію за місцем 
знаходження підприємства, та надати документи, передбачені Законом 
України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб –
підприємців” для внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб 
та фізичних осіб – підприємців запису про рішення щодо припинення 
юридичної особи, наявних (відомих) кредиторів повідомити персонально у 
письмовій формі; 

розмістити в друкованих засобах масової інформації, в яких 
публікуються відомості про державну реєстрацію юридичної особи, що 
припиняється, повідомлення про припинення юридичної особи –  державного 
господарського об’єднання Консорціум “Військово-будівельна індустрія” та 
інформацію про порядок і строк заявлення кредиторами претензій до неї; 

вжити необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості 
державного господарського об’єднання Консорціум “Військово-будівельна 
індустрія”, що ліквідується; 

під час здійснення процедури ліквідації державного господарського 
об’єднання Консорціум “Військово-будівельна індустрія” забезпечити 
дотримання вимог Цивільного та Господарського кодексів України, 
законодавства України про працю, Закону України “Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” (зі змінами);   

забезпечити проведення інвентаризації та оцінки наявного майна 
державного господарського об’єднання Консорціум “Військово-будівельна 
індустрія”; 

відповідно до трудового законодавства України забезпечити 
додержання прав і законних інтересів працівників державного 
господарського об’єднання Консорціум “Військово-будівельна індустрія”, 
що ліквідується; 
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попередити керівника державного господарського 

об’єднання Консорціум “Військово-будівельна індустрія” про наступне 
вивільнення у строк, передбачений статтею 49-2 Кодексу законів про 
працю України, а також забезпечити дотримання інших вимог цієї статті; 
          надати відомості про наступне вивільнення керівника державного 
господарського об’єднання Консорціум “Військово-будівельна індустрія” до 
державної служби зайнятості відповідно до вимог Закону України “Про 
зайнятість населення”; 

після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів (два місяці 
з дня оголошення про ліквідацію) забезпечити складання проміжного 
ліквідаційного балансу державного господарського об’єднання Консорціум 
“Військово-будівельна індустрія”, який має містити відомості про склад 
майна підприємства, перелік пред’явлених кредиторами вимог, а також про 
результати їх розгляду, та подання його на затвердження Міністру оборони 
України; 

забезпечити виплату грошових сум кредиторам державного 
господарського об’єднання Консорціум “Військово-будівельна індустрія” у 
порядку черговості, встановленої статтями 111 та 112 Цивільного кодексу 
України; 

після завершення розрахунків з кредиторами забезпечити складання 
ліквідаційного балансу державного господарського об’єднання Консорціум 
“Військово-будівельна індустрія” та подання його на затвердження Міністру 
оборони України; 

надати пропозиції щодо подальшого використання майна державного 
господарського об’єднання Консорціум “Військово-будівельна індустрія”, 
що залишилося після задоволення претензій кредиторів; 

після затвердження ліквідаційного балансу забезпечити подання його 
нотаріально посвідчених копій до органу, що здійснює державну реєстрацію 
за місцем знаходження державного господарського об’єднання Консорціум 
“Військово-будівельна індустрія”;  

мастикову гербову печатку та мастиковий кутовий штамп разом з 
першим примірником ліквідаційного балансу передати до Галузевого 
державного архіву Міністерства оборони України встановленим порядком 
згідно з актом; 

мастикові гербові печатки, мастикові штампи з римськими цифрами     
ІІ, ІІІ тощо та інші печатки знищити встановленим порядком згідно з актом;   

забезпечити виконання вимог законодавства України щодо захисту 
інформації з обмеженим доступом; 

всі документи, утворені в процесі діяльності державного 
господарського об’єднання Консорціум “Військово-будівельна індустрія”, у 
яких  не вийшли терміни  зберігання, разом з першим примірником  
ліквідаційного балансу передати до Галузевого державного архіву 
Міністерства оборони України встановленим порядком;  
          доповісти заступнику Міністра оборони України про припинення 
діяльності державного господарського об’єднання Консорціум “Військово-
будівельна індустрія” на дату виключення з Єдиного державного реєстру 
юридичних осіб та фізичних осіб − підприємців.”; 
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пункт 4 наказу викласти в такій редакції: 
 
 

“4. Директору Департаменту внутрішнього аудиту та фінансового 
контролю Міністерства оборони України організувати проведення         
аудиту державного господарського об’єднання Консорціум “Військово-
будівельна індустрія”.; 

 
 
пункт 5 наказу виключити. У зв’язку з цим  пункти 6, 7 вважати 

пунктами 5, 6 відповідно; 
 
 
доповнити наказ пунктом  6 такого змісту: 
 
 
“6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра 

оборони України згідно з розподілом обов’язків.”. У зв’язку з цим пункт 6 
вважати пунктом 7. 

 
 
2. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки. 
 
 
 

 
Міністр оборони України 
генерал-полковник         В.В.ГЕЛЕТЕЙ 
 

 
 
 
 
 
 
 


