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До № Р-380/2019 від 19.08.2019

За дорученням начальника Генерального штабу -  Головнокомандувача 
Збройних Сил України від 23.08.2019 № Р-5697 у Головному управлінні логістики 
Збройних Сил України організовано розгляд Вашого звернення до Апарату Ради 
національної безпеки і оборони України, яке надійшло через сайт “Доступ до 
правди”, щодо доцільності передачі майнових комплексів Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій (далі -  ДСНСУ).

Повідомляємо Вам, що передача нерухомого державного майна здійснюється 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 вересня 1998 р. № 1482 
“Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності” (зі змінами).

Відносно передачі військового нерухомого майна, то зазначене питання щодо 
земельних ділянок, які належать до земель оборони, врегульовано Законом України 
“Про використання земель оборони” та Земельним кодексом України, стосовно 
іншого нерухомого майна (фондів тощо), врегульовано Законом України “Про 
правовий режим майна у Збройних Силах України” та постановою Кабінету 
Міністрів України від 29.08.2002 № 1282 “Про затвердження Порядку вилучення і 
передачі військового майна Збройних Сил”.

На сьогодні для розквартирування підрозділів Сухопутних військ Збройних 
Сил України використовуються військові містечка ДСНСУ в н.п. Мирне, Тягинка, 
Лоскутівка.

Довідково. Станом на 01.01.2019 на обліку в Міністерстві оборони України (дачі - 
Міноборони) перебувають 324 повністю вивільнених військових містечка. Водночас, відповідно до 
пунктів 2.8 -  2.15 Стратегічного оборонного бюлетеня України, введеного в дію Указом 
Президента України від 06 червня 2016 р. №  240/2016. (дачі -  СОБ) та відповідних завдань і цілей 
Матриці досягнення стратегічних цйіей і виконання основних завдань оборонної реформи 
(Додаток 1 до СОБ), у  Міноборони та Збройних Сичах України до кінця 2020 року здійснюється 
трансформація системи об'єднаного керівництва сич оборони та військового управління.

Виконання зазначених завдань потребує визначення пунктів постійної дислокації, 
місць розміщення пунктів управління та військових частин Збройних Сил України для 
забезпечення їх життєдіяльності, що. в свою чергу, унеможливлює на сьогодні вирішення 
питання щодо передачі у  встановленому порядку згаданого військового нерухомого майна.

Враховуючи викладене та потребу у місцях для розміщення військових 
частин (підрозділів) Сухопутних військ Збройних Сил України на фондах 
військових містечок ДСНСУ, не заперечується щодо передачі майнових комплексів 
ДСНСУ до сфери управління Міноборони в інтересах Збройних Сил України, у 
встановленому наведеними вище законодавчими актами порядку.

Начальник Головного управління логі 
Генерального штабу Збройних С 
генерал-лейтенант

начальника

^ ^ ^ ^ ІІь Г Г А В Р И Л Ю К




