
                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства оборони України

                           №

ІНСТРУКЦІЯ 

про порядок передачі військового майна до підприємств (організацій) України 

для проведення робіт з модернізації озброєння та військової техніки

1. Ця Інструкція про порядок передачі військового майна до підприємств 

(організацій)  України  для  проведення  робіт  з  модернізації  озброєння  та 

військової  техніки  визначає  порядок  передачі  озброєння,  військової  техніки 

(далі – ОВТ) та іншого військового майна до підприємств (організацій) України, 

які виконують дослідно-конструкторські роботи з модернізації ОВТ в  інтересах 

Збройних  Сил  України  (далі  –  виконавці  робіт)  відповідно  до  державного 

оборонного  замовлення,  річних  планів  закупівлі  озброєння  та  військової 

техніки.  

У  цій  Інструкції  поняття  “військове  майно”  вживається  у  значенні, 

наведеному у Законі України “Про правовий режим майна у Збройних Силах 

України”.



2. ОВТ може бути передане виконавцям робіт на договірних засадах із 

забезпеченням  виконання  вимог  законодавства  щодо  охорони  державної 

таємниці,  захисту  інформації  з  обмеженим  доступом,  технічного  захисту 

інформації та протидії технічним розвідкам. 

3. У центральних службах забезпечення органів військового управління, 

на  які  покладаються  функції  забезпечення  військовим  майном  військ  (сил) 

відповідно  до  закріпленої  номенклатури  (далі  –  центральні  служби 

забезпечення),  та у службах забезпечення військових частин, передане ОВТ з 

обліку  не  знімається,  ураховується  як  передане  на  підприємства  для 

модернізації та забезпечення його планових інвентаризацій. Після завершення 

робіт на ОВТ передане військове майно підлягає поверненню.

Після повернення, у такому разі, якщо за результатами робіт на ОВТ воно 

набуло непридатного стану під  час  проведення цих робіт,  ОВТ списується з 

обліку встановленим порядком.

У разі виходу ОВТ з ладу та приведення його у непридатний стан з вини 

виконавця  робіт,  списання  цього  майна  з  обліку  здійснюється  після 

відшкодування виконавцем робіт збитків. 

4.  Підставою для передачі  ОВТ є попередньо погоджене центральними 

службами  забезпечення  рішення  начальника  Генерального  штабу  – 

Головнокомандувача Збройних Сил України про передачу ОВТ (далі – рішення 

про передачу), яке оформлюється окремим документом.

Передача ОВТ номенклатури військової частини А0515 виконавцям робіт 

державних  контрактів  (договорів,  додаткових  угод)  (далі  –  контракти), 

укладених із військовою частиною А0515, здійснюється на підставі рішення про 

передачу  командира  військової  частини  А0515,  яке  оформлюється  окремим 

документом.
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 5.  Рішення  про  передачу  готується  структурним  підрозділом 

Міністерства оборони України або Генерального штабу Збройних Сил України, 

які забезпечують виконання функцій державного замовника (далі – замовник) 

на  етапі,  що  передує  укладанню  контрактів.  До  підготовки  рішення  про 

передачу встановленим порядком залучаються центральні служби забезпечення 

Збройних Сил України  відповідно до закріпленої номенклатури ОВТ.

У рішенні про передачу вказується назва, кількість та категорія ОВТ, яке 

передбачається передати, мета передачі,  центральна служба забезпечення, яка 

буде  організовувати  та  забезпечувати  передачу  ОВТ,  терміни  передачі  та 

повернення ОВТ та інші питання, пов’язані з передачею ОВТ.   

6. Відповідно до рішення про передачу до контрактів на виконання робіт 

на ОВТ, які укладаються між замовником та виконавцями робіт, включаються 

умови щодо передачі ОВТ. 

Основними умовами передачі ОВТ, які зазначаються у контракті, є:

назва ОВТ, його номенклатурні та заводські номери;

комплектність, якісний (технічний) стан, категорія (ступінь придатності) 

ОВТ, що передається, відповідно до державних стандартів, технічних умов та 

іншої технічної документації;

вартість (ціна) ОВТ;

терміни передачі та повернення ОВТ;

військове представництво, яке буде здійснювати контроль за одержанням 

виконавцем робіт ОВТ та його використанням; 

умови  передачі  та  повернення  ОВТ,  у  тому  числі  умови  його 

відвантаження, транспортування, зберігання, якісний (технічний) стан ОВТ, яке 

повертається,  можливість  страхування,  відповідальність  у  разі  пошкодження 

(знищення)  чи  неповернення  (несвоєчасного  повернення)  ОВТ,  застосування 
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штрафних  санкцій  за  невиконання  або  несвоєчасне  виконання  зобов’язань 

стосовно переданого ОВТ;

умови повернення складових частин, комплектуючих виробів, агрегатів, 

механізмів, приладів, деталей тощо, які вилучені, демонтовані, зняті з ОВТ під 

час проведення робіт. 

7. Проект контракту, який містить умови передачі ОВТ, погоджується з 

визначеними  структурними  підрозділами  Міністерства  оборони  України, 

Генерального  штабу  Збройних  Сил  України  та  центральними  службами 

забезпечення.  Після укладання контракту замовник направляє до центральної 

служби забезпечення завірену копію рішення про передачу та витяг з контракту 

в частині умов передачі ОВТ. 

8.  Центральна  служба  забезпечення  на  підставі  отриманих  документів 

готує та надає до військової частини-вантажовідправника ОВТ розпорядження 

про передачу ОВТ, у якому вказуються вимоги щодо передачі ОВТ та терміни 

його передачі, а також видає наряд.

9.  Вантажовідправник  ОВТ  відповідно  до  отриманого  від  органу 

військового управління (центральної служби забезпечення)  розпорядження та 

наряду здійснює передачу ОВТ. Забороняється перед передачею ОВТ заміняти 

на  ньому  агрегати,  механізми,  прилади,  деталі  тощо.  Відповідальність  за 

передачу  ОВТ  виконавцю  робіт  несе  командир  військової  частини-

вантажовідправника ОВТ.

10.  Передача  ОВТ  оформлюється  актом  приймання-передачі.  В  акті 

приймання-передачі  зазначаються  реквізити  військової  частини-

вантажовідправника  ОВТ  та  виконавця  робіт,  назва,  кількість,  категорія  та 
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вартість  ОВТ на  момент  його  передачі,  номенклатурні  та  заводські  номери, 

підстава  для  передачі  (розпорядження  органу  військового  управління 

(центральної служби забезпечення)), мета передачі, строк, на який передається 

ОВТ, укомплектованість ОВТ, перелік  агрегатів, механізмів, приладів, деталей 

тощо, які відсутні на ОВТ, або несправні тощо. 

11.  Акт  приймання-передачі  складається  вантажовідправником  ОВТ  у 

чотирьох примірниках, підписується посадовими особами вантажовідправника 

ОВТ  та  уповноваженим  представником  виконавця  робіт  на  ОВТ.  Перший 

примірник  акта  направляється  замовнику,  другий  –  надається  центральній 

службі забезпечення, третій – передається виконавцю робіт на ОВТ, четвертий – 

залишається  у  військової  частини-вантажовідправника  ОВТ.  До  кожного 

примірника  акта  приймання-передачі  додається  акт  технічного  стану  та 

відомість визначення вартості військового майна. 

12. Оцінка технічного стану та визначення вартості військового майна на 

момент його передачі здійснюється комісіями, які призначаються командиром 

військової частини-вантажовідправника ОВТ.

 

13.  Контроль  за  отриманням  виконавцем  робіт  ОВТ  за  місцем 

розташування підприємства (організації), а також умовами його зберігання та 

використання  здійснюється  військовим  представництвом  відповідно  до 

Положення про представництва державних замовників з оборонного замовлення 

в  установах  і  організаціях,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів 

України від 21 жовтня 2009 року № 1107. 

14.  Інвентаризація  переданого  виконавцю  робіт  військового  майна 

проводиться відповідно до Положення про інвентаризацію військового майна у 

5



Збройних  Силах,  затвердженого  постановою  Кабінету  Міністрів  України  від 

03 травня 2000 року № 748. 

Після виконання робіт на ОВТ, які передбачені контрактом, складається 

акт інвентаризації майна. На складові частини, комплектуючі вироби, агрегати, 

механізми, прилади, деталі тощо, що вилучені (демонтовані, зняті) з військового 

майна під час проведення робіт, складається окрема інвентаризаційна відомість. 

Інвентаризаційні  матеріали  надаються  замовнику,  центральній  службі 

забезпечення, де ОВТ узяте на облік. 

15. Повернення ОВТ від виконавця робіт до складу Збройних Сил України 

здійснюється  відповідно  до  умов  контракту.  При  цьому  замовник  завчасно 

повідомляє  центральну  службу  забезпечення  про  повернення  ОВТ  від 

виконавця  робіт.  Орган  військового  управління  надає  розпорядження 

командиру військової частини-вантажоодержувача ОВТ про приймання ОВТ. У 

разі зміни якісного стану військового майна (за результатами проведення робіт з 

модернізації,  виготовлення на його базі  (основі)  ОВТ іншої  номенклатури) у 

розпорядженні  про  приймання  ОВТ  вказується  вимога  щодо  обов’язкового 

складання акта зміни якісного стану цього ОВТ та внесення змін до його обліку. 

16.  Командир  військової  частини-вантажоодержувача  ОВТ,  на  підставі 

розпорядження органу військового управління, призначає комісію з приймання 

ОВТ  та  забезпечує  її  роботу.  Приймання  ОВТ  здійснюється  відповідно  до 

порядку,  встановленого  наказами  Міністерства  оборони  України.  За 

результатами  роботи  комісією  складається  акт  приймання  ОВТ,  акт  зміни 

якісного стану ОВТ (у разі зміни якісного стану ОВТ), акт приймання-передачі 

та  повідомлення про прийняття ОВТ.

Приймання  ОВТ здійснюється  за  участю  представника  (представників) 

виконавця робіт. 
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Зазначені  акти  та  повідомлення  вантажоодержувачем  надаються 

замовнику  та  центральній  службі  забезпечення.  Акт  приймання-передачі 

додатково надається виконавцю робіт.  

17.  У  такому  разі,  якщо  за  результатами  виконаних  робіт  змінюється 

вартість ОВТ,  вантажоодержувачем здійснюються заходи  щодо  внесення  змін 

до обліку цього ОВТ.  

18.  У  такому  випадку,  якщо  ОВТ  після  виконання  робіт  набуло 

непридатного стану або витрачене (боєприпаси,  ракети,  торпеди тощо),  воно 

списується відповідно до Положення про порядок обліку, зберігання, списання 

та використання військового майна у Збройних Силах України, затвердженого 

постановою Кабінету  Міністрів  України  від  04 серпня  2000  року  № 1225,  та 

відомчих нормативно-правових актів Міністерства оборони України.

19.  Передача  ОВТ  виконавцям  робіт,  які  виконують  роботи  за  власні 

кошти (кошти інвесторів), здійснюється за окремим рішенням Міністра оборони 

України про передачу ОВТ. У рішенні Міністра оборони України про передачу 

ОВТ  визначаються  умови  передачі  ОВТ,  орган  військового  управління 

(центральна служба забезпечення), відповідальний за укладання договору про 

передачу ОВТ, та представництво замовника, яке буде здійснювати контроль за 

отриманням виконавцем робіт військового майна та його використанням.

Проект рішення Міністра оборони України про передачу ОВТ готується 

органом  військового  управління  (центральною  службою  забезпечення)  в 

інтересах якого проводитимуться роботи, погоджується заступником Міністра 

оборони  України  (відповідно  до  розподілу  функціональних  повноважень), 

Генеральним  штабом  Збройних  Сил  України,  та  встановленим  порядком 

подається на затвердження Міністру оборони України.
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20. На виконання рішення Міністра оброни України про передачу ОВТ 

між  визначеним  за  укладання  договору  органом  військового  управління 

(центральною  службою  забезпечення)  та  виконавцем  робіт,  який  виконує 

роботи за власні кошти (кошти інвесторів), укладається договір про передачу 

ОВТ, у якому зазначаються умови передачі ОВТ у відповідності до пункту 6 цієї 

Інструкції. 

Після  укладання  договору  про  передачу  ОВТ  орган  військового 

управління (центральна служба забезпечення), який його уклав, передає завірені 

копії  рішення  Міністра  оборони  України  про  передачу  ОВТ та  договору  до 

центральної служби забезпечення, військової частини-вантажовідправника ОВТ 

та військового представництва для забезпечення передачі ОВТ та контролю за 

його отриманням виконавцем робіт. 

Безпосередня  передача  ОВТ виконавцям  робіт,  оцінка  його  технічного 

стану та визначення вартості, а також повернення та списання здійснюються у 

порядку, передбаченому цією Інструкцією.

Тимчасово виконуючий обов’язки

директора Департаменту розробок і закупівлі

озброєння та військової техніки

Міністерства  оборони  України                                                    І.В.ОДНОРАЛОВ
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