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Фінансово-економічний департамент МОЗ розглянув Ваш запит на 

публічну інформації від 19.11.2021 № б/н щодо земельної ділянки розташованої 

за адресою:  Київська область, м. Ірпінь, вулиця Пушкінська, 31 та повідомляє. 

Передавальним актом Державного закладу «Всеукраїнський клінічний 

медико - реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони 

здоров’я України» (вул. Амосова, буд. 8, м. Київ, код згідно з ЄДРПОУ 

01984205) до Державної установи «Інститут серця Міністерства охорони 

здоров’я України» (вул. Братиславська, буд. 5-А, м. Київ, код згідно з ЄДРПОУ 

38831595),  затвердженим наказом МОЗ України від 15.10.2020 № 2341 

 «Про затвердження передавального акту державного закладу «Всеукраїнський 

клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства 

охорони здоров’я України» у зв’язку з реорганізацією шляхом приєднання 

Державного закладу «Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний 

кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я України» до Державної 

установи «Інститут серця Міністерства охорони здоров’я України»  на підставі 

наказу МОЗ України від 26.06.2020 № 1479 «Про реорганізацію державного 

закладу «Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний 

центр Міністерства охорони здоров’я України» передано цілісний майновий 

комплекс Державного закладу «Всеукраїнський клінічний медико-

реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я 

України», в тому числі землі, зокрема земельна ділянка площею 6,5111 гектара 

кадастровий номер 3210900000:01:065:0022 за адресою: вул. Пушкінська, 

буд. 31, м. Ірпінь, Київська обл. до Державної установи «Інститут серця 

Міністерства охорони здоров’я України» (код згідно з ЄДРПОУ 38831595). 

Згідно передавального акту, майно закріплене на праві оперативного 

управління за Державною установою «Інститут серця Міністерства охорони 

здоров’я України». 

Інформація щодо відчуження частини або всієї земельної ділянки 

кадастровий номер 3210900000:01:065:0022 відсутня. 

$`5ABA1|RWWVQp¢®¡¤¡¤¡¤¡¯ 



Разом з тим, за заявою Державного закладу «Всеукраїнський клінічний 

медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр Міністерства охорони 

здоров’я України» відновлено межі земельної ділянки площею 6,5111 гектара 

кадастровий номер 3210900000:01:065:0022 про що дані містяться в 

Державному земельному кадастрі.  

 

Додаток:  
 

1. Копія наказу МОЗ України від 26.06.2020 № 1479 «Про реорганізацію державного 

закладу «Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний кардіохірургічний центр 

Міністерства охорони здоров’я України» на 5 арк. в 1 екз.; 

2. Копія наказу МОЗ України від 15.10.2020 № 2341 «Про затвердження передавального 

акту державного закладу «Всеукраїнський клінічний медико-реабілітаційний 

кардіохірургічний центр Міністерства охорони здоров’я України» на 10 арк. в 1 екз.  

3. Копія Витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки на 1 арк. в 1 екз. 

4. Копія Витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на 5 арк. в 1 екз. 

5. Лист ДУ «Інститут серця МОЗ України» від 01.12.2021 №01-05/1330 на 2 арк. в 1 екз 

 

 

Директор Фінансово- 

економічного департаменту              Дмитро КУЦОПАЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ярослав Вознюк  253 24 72 
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