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{епартаментi вiйськово-тЁхнiчноТ полiтики, розвитку озбросшrя та
вiйськовоi технiки MiHicTepcTBa оборони УкраТни розгляну.l,о дорученIiя

MiHicTpa оборони УкраiНи щодО Ваlшого листа з питань розвитку
спiвробiтництва мiж пiдприсмствами оборонно-промислового кOмплексу та
с)б'ск.ачи va- oto iсередньоtо пiдпри, rt;иutва.
Хочемо зазначити, що питання розг,,rянlтi на засiданаi KoMiTery
пiлприслtпiв уапого i середнього бiзнесу при Торгово-промисловi палатi
YKoaiHtl 15,Tte актуа_lьuJ.

Не погоджусмося з ВашиУ зауваженIUlм щодо вiдсутностi прозорпх

механiзмiв проведення тендерiв на закупiвлю озброення та вiйськовоi технiки.
закупiвля озбросння та вiйськовоj технiки здiйснюеться за державним
оборо1{ниN1 замовле}lняj вiдповiдно до:
Закоtлч Укр;ttпи "Про лерlкавнс оборtlнtlе запtовленлtя'';

постанови Кабiнету Мiнiсгрiв Уrtраtни "Питання лержавноlт оборонного
замовлення" вiд 27.0,1.2011 Л! 464:

постановИ ItабiнетУ MiHicTpiB УкраТни ''Про затвердження Порядку
постачацня озбросння, вiйськовот i спецiальнот технiки пiд час особливоrо

перiоду, введення надзвичаiiного стану

та у

перiод

rrроtsелсння

антитерористичноТ операчii" вiл 25,02.20l5 No 345;
наказу MiHicTpa обороr.rи Уlglаiши "Про затвердrкення lнструкцii з
порядlry пJIанчван
rruр)iдr(у
]lJrануtsацня!
ня! Qормування,
формування, виконання та коригування державного
оборонногО заlчlовленнЯ у MiHicTepcTBi оборони УкраiЪи та Збройних Сила"х
Украiни" вiд 15.09.2014lф 647.
Хочепlо зазначити, що:
закон Украiни "про створенлtя та виробничтво озброення та вiйськовоi
технiки" розроблений MiHicTepcTBoM еконоп,tiчного розвитку i торгiвлi УкраТни
та погодlкений MiHicTepcTBoM оборgни Украilrи;
замiсть розроб;rення Закону Украiни "Про гарантування прав iпвесторiв

ld lал)цепня lриваlни\ iнвесrаuiй на )чова\ .ldсlOс)вання

державно-приваТного партнерства
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разi необхiдностi внести змiни до Закону Украiни "Про iнвестицiйну

лiяльнiсть";
Закон Украiни ',l lpo вiйсutсово-tехнi,,не спiвробiтництво"
розроблений
'<На\ОДи
la

lь(,я аа _l,._,tlлрацк.в.lнн,,
Пiдтримусмо питання створення
ц, L.11\]1UclIиHol
сал,rостiйного
о центрального
центрального ОрганУ
виконавчоТ влади з питань оборонно-промисловому комплексу. Такий
Ьрган
\4а, лередбачи,lи форм5вання i
реалiзашiю принtrипово новоi.диноТ BotHHo-

економiчноi, вiйськово-промисловоi та вiйськово-технiчноi полiтики i
розроблення механiзмiв ii реалiзацii та iнше,
lJиректор !епартаменry вiйськово-технiчноiполi
розвитку озброення та вiйськовоi технiки
MiHicTepcTBa оборони УкраiЪи
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