
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

ПОСТАНОВА 

від 19 липня 2017 р. № 549  

Київ 

 

 

Про реорганізацію факультету військової підготовки імені 

Верховної Ради України Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут” 

 

 
 

Відповідно до частини восьмої статті 11 Закону України “Про військовий обов’язок і 

військову службу” та статті 9 Закону України “Про оборону України” Кабінет Міністрів 

Українипостановляє : 

1. Реорганізувати факультет військової підготовки імені Верховної Ради України 

Національного технічного університету “Харківський політехнічний інститут” шляхом 

перетворення його у Військовий інститут танкових військ Національного технічного 

університету “Харківський політехнічний інститут”. 

2. Установити, що особи, які навчаються на факультеті військової підготовки імені 

Верховної Ради України Національного технічного університету “Харківський політехнічний 

інститут”, продовжують навчання у Військовому інституті танкових військ зазначеного 

університету. 

3. Реорганізацію здійснити в межах бюджетних коштів, передбачених на відповідний рік 

Міністерству оборони на відповідні цілі. 

4. Передати будівлі та споруди військових містечок у м. Харкові за переліком згідно з 

додатком із сфери управління Міністерства освіти і науки до сфери управління Міністерства 

оборони. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прем'єр-міністр України В.ГРОЙСМАН 

Інд. 29  

 

 

 

 

 

 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2232-12/paran155#n155
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1932-12/paran205#n205
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/549-2017-%D0%BF/print1501849110282885#n11


 
 

Додаток  

до постанови Кабінету Міністрів України  

від 19 липня 2017 р. № 549 

ПЕРЕЛІК  

будівель та споруд військових містечок № 39, 40 і 46 у м. 

Харкові, які передаються із сфери управління Міністерства 

освіти і науки до сфери управління Міністерства оборони 
 

Споруда та її номер за генеральним планом Кількість/площа, 

кв. метрів 

Військове містечко № 39 

1. Будівля № 39/4  

(в Міносвіти - казарма № 4, інвентарний номер 10310043) 

1/2990 

2. Будівля № 39/5  

(в Міносвіти - учбовий корпус № 5, інвентарний номер 10310014) 

1/1905 

3. Будівля № 39/7  

(в Міносвіти - будівля штабу № 7, інвентарний номер 10310019) 

1/1553 

4. Стадіон  

(в Міносвіти - стадіон, інвентарний номер 10330031) 

1/8300 

5. Стройовий плац  

(в Міносвіти - асфальтове покриття, інвентарний номер 10330017) 

1/6500 

Військове містечко № 40 

6. Будівля № 40/45  

(в Міносвіти - казарма, інвентарний номер 10320003) 

1/3552 

7. Їдальня-будівля № 40/46  

(в Міносвіти - їдальня, інвентарний номер 10310001) 

1/5412 

Військове містечко № 46 

8. Навчальний корпус-будівля № 46/1  

(в Міносвіти - учбовий корпус, інвентарний номер 0320002) 

1/9007 

 

Усього 

 

8/39219 

 


