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MIHICTEnCTBo охорони здоров,я укрдiни
нАкАз

Киiв Jф /3?/rfu
I1po затвердження передавального
клiнiчний меликO*реабiлiтаltiйний
охоропи здоров'я УкраТни>

aктy державного закладу <Всеукраiнський
карлiохiрургi.лний центр MiTlicTepcTBa

о!
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ВiдпОвiдно до с,гатей I04 - 1Ш I]ивiльного кOдсксу Украillи, ЗаксrllуУкраiгrИ <ПрО управ.lliliНя tlб'ектами державноi влаСностi>>, Закоlrу УкраТrlи<про державIIу ресстрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв таr,ромадсьКих формУва}Iь)), пiлпунктУ 18 пунктУ 4 Положення про MiHicT,epcTBoохорони здоров'я Украiни, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiBУкраiнИ вiд 25 березнЯ 20l 5 р_оку JФ 267 (в редакцii no.ru"o"" КабiнетуMiHicTpiB Украitrи вiд 24 сiчlтя 2020-рокУ м qol 
"u ""*ооruння 

пiдпунктiв б та 7пункту 4 наказу MiHicTepcTBa охOрони здоров'я УкраТни вiд 26 червня 2020року Ns 1479 <Про реорганiзацiю державного закладу <tsсеукраiнсьlсийклiнi,lниЙ медико-реабi:riтацiйний кардiохiрургiчний центр MiHicTepcTBaохорони здоров'я УкраТни>>

НАКАЗУЮ:

, l. Затвердиl]и передаваJтьний акт державного закладу <всеукраiнськлtйtклiнiчний медико-реабiлiтацiйний кардi-охiрургiчний центр MiHicTepcT,Ba
охоронИ здороВ я, YKpaiHl,r> (вул. Миколи Амосова, буд. 8, м. Киiв, код згiдно зеДРПоУ 0l9s4205) (дыri -Заклад) вiд l5 жовтня 202d року, що додu.r".".

2. Закрiпити цi.пiсний майновий кOмплекс державIrого закJIаl|{у<<всеукратнськит? клilтiчний медико-реабiлiтацiйний кардiохiрургiчний це}прMiHicTepcTBa охорони здоров'я YKpaiH}I)) на правi оперативного управлiння зtt
ДержавноЮ ус],ановоЮ кIнстl.ттуг серця Мiнiстерс-гва охорони здороts'rl
Украiни> згiдно :] передавальним актом.

.._,__,1_1.o.no"' 
кОмiсii :. р"ор.|l"iзацiТ державного закJIаду <<BceyKpaiHcbrtltpiклiнiчний медикс)-реабiлiтацiйний карлiохi

<<IнституГ серця Мiнiс,герства охорони здоров'я YKpaiH
чити здiйсненI{я iнших заходiв, пов'язаних з

,Жfl1l,Uтвом порядку для заверu,Iенн
закладу ((

j

I

{

lp.i



реабiлiтацiйний караiохiрургi.-lниii
Украiни> до lIep}KaBHoi 

- 
уЬтанови

здоров'я Украiни>.

4. Контрсlль за виконанням IIього
LIIаталову С.М1.

центр MiHicTepcTBa охорэни здсров'я
<Iнституг серця Мiнiстерэтва охороt{и

наказУ покласти на заступ.rика MiHic"l.pa

Максим СтЕПАНоВ

U-А:
о=:;
N:=

MiHicTp

MjHicтepcTBo охорони здоров'я Украl'ни
2341 вiд']5.1О.2020
Степанов Максим Вололимирович

ДЕРЖлВНД
усl,АновА



ЗАТi]LlРl{Ж}lItО
i-Iакilз MiHi ст,ерс.гва охорони
з71<lров'я Украiirи

tsiд

дЕржАвно|р"?*Ш+#:#Ё,}ilffi frТr*rrкJII}{IчниймЕдик о 
: Ij11БI л l та ril ЙЙййй Ё"]Ёчо., u ниЙцЕ нтрMIHICTEPCTBA охоро}lи зfrооЁ;" укрАiI{и)

ооff п*т?,1iЁf iъ:.i*ж?"-нат;},,};.;;;
MIшC'EPC'BA охорони здрровiя укрА[ни))

(код згiдно з С/]РПОУ 38s3 i595).
станом на l5 жовтня 2020 року

Комiсiя, р::р.lliзацii державIlого закладу <Всеукраiнський клiнiчllийМеДико-реабiлiтацiliний пuрдiо*iрур.:i:iй -йr;'- 
MiHic,epcTBa охорони

:ff'Ч?,;УоЪ;'", 
СТВОРеНа наказом Мiпiстерс.,оu'о*орони здсров,я украiiли

<всеукраi";;;; 
1*, " "i'yn .^;'У r.ЁЖi;ж *ffKt;"Ji 

"";т:н;MiHicr:epcTBa охорони здоров'я Уфаiнш ;;;; його приеднання до
Ё;i#:'"'УСТа}IОВИ 

<Irrститут серця мi"i.rерсй';;;;о,r" здоров,я украiни>, у

тодуров
Борис Михайлович

зогрАБ,ян
А"дрiй Рубенович

зOi,рАIj,rILt
Iiаl,ериtrа Михаiiлi Bltir

Генеральний директор державноi ус.ганови кIнститу,г
:зu" , 

MiHicTepcтBa oxopoнll .дороr', Украillи>(tдентифiкацiйlrlrй номер zi'lцзl9552), голп"u *ori.ii''
заступник генерального директора з медичлtоi частинидержавноi устаII0ви. <tнЬтитут серця MilricTepcTBaОХОРОНи здоров'я УкраiЪи> (iлентиФiкацiйнии ;;;р2930505639), член KoMicii

КоСТЮrllКо I'алина Заступltик ге}IераJIьного директора з кадроtJих .га€вгенiТвна соцiальних питань <Iнститут серця MiHicTepcr.Baохорони здоров'яl Украiни> (iдентифiкuцi;rrлии номер25015t 394 l ), член KoMicii

Застуltник генераJIы.Iого директора зIIи.тань державttоi устаноtsи <<IHc

eKc,ll lопл i,t ttrtx

MiHicTepcTBa ()хOроI{и
(iлerrT lrtbiKartiiilrrrii ,,nn,'.p joBso 

l 0;;l
цr]

лlь-



I]APBIHЕtib
Iрина Василiвна

язАлIсвА
Тетяна
Володимирiвна

чЕрнеговА
галина Михайлiвна

АмАлян
Вiльямс Арутюнович

вIн}{Iчук
С]вiтлана 11арфенiвна

Божкс)
олеrла Василiвна

JIlсовськиЙ
fJадим Борисович

COXAI{b
1'амара 11етрiвгlа

Засr,упник ]чIеlIи1lIiог() директора з

lKy

2

Гtlловний бухгшrтер державtrоi установи (Iнститут

9"рц" _ 
MiHicTepcTBa охоронИ здоров'я УкраТrlи>

(iдентифiкацiйний номер zgцвztцва0), член KoMicii

НачальниК вiддiлУ юридичнОi служби державноi
установи <Iпститут серця MiHicTepcTBa о*ороr,"
:{9ч9i ' УкраТни> 

. 
(iдентифiкацiйний 

"Ьr*рЗ22З3 090 65), секретар KoMicii

Головна медична сестра державноТ установи <Iнститут
9ерця Мiнiстерс,гва охорони здоров'я УкраТни>
(iдентифiкацiйний номер 25а080зOOЗ), члеrr KoMicii

I'енерапьний директор f[ержавного закладу
<всеукраiнський клiнiчний медико - реабiлiтацiйний
карлiохiрургiчrrий_ центр MiHicTepcTBa охорони здоров'я
Украiни> (iдентифiкацiйний номер ls55s |2556)1, чJIеI'
KoMicii

начальник вiддiлу . кадрiв /{ержавного закладу
кВсеукраiнський клiнiчний мелико - реабiлiтацiйний
карлiохiрургiчний 

чентр MiHicTepcTI]a охорони здоров'я
Украrни> (iдентифiкацiйний номер 20s5Ъ07108),'член
KoMiciT

медсестринства{ержавн0го закладу кВсеукраТнський
клiнiчний медико - реабiлiтацiйний *uрдiо*iрургiчний
чентр MiHicTepcTBa охорони здоров'я 'УкраiЪи>

(iдентифiкацiйний номер ziзl,цоsl84), член KoMicii

Заступник начаJIьника l]iлдiлу взаемодiТ з
пiДприемСтВаI\,IИ устаItовамИ та органiзацiями, щоналежать до сфери управлiння MiHicTepcTBaMiHicTepcTBa охорони здоров'я Vnpuin"u
(iдентифiкацiйний номер 2609902856;, .rn." KoMicii.

начальник вiддiлу консолiлованот звiтностi та
Y9тодо.rtо.iт, бухг,turтерського облiкУ {епартаменту з
фiнансово- економiч,.,и* питuнu, бу*.*r.р."l"r, 

"Ыl,t,a 
фitltrнссlвоi .зtliтttостi Miltic.гepcTвa охоро

Украiни (iдентифiкацiйний номер 22З
KoMicii

'-l ч
7ъ li
' tb ,!..

дЕржлRнА
устАновА

IIстптут сЕрця
згIдно
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керук)чись стат,гями I04-107 l.iивiльного Ko/leкcy Украittи, Закону Украiни<l lpcl управ.lliння об'сктами державноi oru.u,o.r,iu, Закону Украiни <ГIролержавну ресстрацiю юри/{рlчttих осiб, фiзлlчних осiс>пiлприсмцiв .га
громадських формувань)), пiдпункту I 8 пункту 4 I Iоложегiня про MiHicT,epcT,Boохорони здсrров'я УкраТни, за],вердii(еного постановою Кабiнету MiHicTpiBУкраiни Bi.rt 25 березllя 20l5 року .Nt 267 (в редакцiТ ,,n..,.ur,,",u Кабiгrе"гуMiHicTpiB YKpaTHrl Bilt 24 сiчttЯ iОZб pnny lVл ЧtО; .,,o'nr.rio 

лержавноi устчl}{.,ви<<Iнститут серt(я 
}zt1l1cTencTвa охороiIи зllороIJ,я Украiгlи) Bi;i l9.0б.2020 JФ 0l-09/645, вiл l9.06.2020 ль 0l-оgtоцо i :l.jp*unuo,,u .r,,*п"лу <t3сеукраiiтськийклiнiчний медик(}*реабi;riтацiirllи{ карлЬхiрургiчниИ центр MiHicTepcr.Baохорони зllоров'я Украi'ни> вiл 24.06.2020 J\9 0I- l8l0 | l169, склала данийr]ере/{аваJrьний aKт []рrr нас,гуIlне:

l, В результа"гi 1эеорганiзаrlii пIJIяхом гlри.днаI{ня де}]жаi]ного закла/{уквсеукраiнський к-пittiчниit ме/lикO-рсабiлiтацiйний кардiохiрургiчrлий цеI{.грMirricTepcT*a охOрони здtlров'я Украi'rlи> (вул. Миколи Амосова, буд. 8, м. Киiв,03б80, Koll згiдно з сдirlltlv О t qB+ZObi, lцо |оuтuu,о"ur"и на :]емеJIьних21iлянкаХ IlJioщe*), а caivle: 
_ 

0,4943 ..n..opo (кirдастровий нOмер8000000000:72:276:0003); 1,48tl] t,e*'apa (каласr,ровий IIомерЗ2l0900000:0l:065:00I1); б,5I l l ,..,n.,.o11o (каластрсlвий номер32l0900000:0l:065:0022), ло 21ержавноТ ус,IаIlоt]и KIHc,1,1r.,'yr, серl{я Мiнiстерс.гваохороriи здорсlв'я 
]^1qатlи> (вул, Братиславська, бул 5-Л, м. КиТтз, 02lбб, Ko1..ЗГ'iДliО З СДРIlОУ 3В8Зl595) rlереласться все Malitto, майтtовi права та обов,язкиJlepжaBltOr,o заклалу <I}сеукраТнськrtй клirriчний мелико-реабiлiтацiйнийкарлiохiрурl,iчl.iий цен,lр MiHlcTepcTвa охоро}{и з/{оров'я УкраТl1и> i гlереходяr.ьд0 лержавноТ ycTa}loBt.l кIttститут серIlя MiHicTepcr.Ba охоро}{и здор<lв'яУкраТнlt> та державIlа yc'al{o'a <<Iнсти,l,у1, серця Мiiriс]герстtsil охороt"Iи зllороl]'яУкраIпи> с пpaвollac].yllllr.lKoM лержаt]Ilоr-о закJIаду <[3сеукраiнський к;liнi.tltиймедико-реабiлiтацiйrrий карлitlхiрургiчrIий 

'.uiip Мiнiстерс,гва охороIlиздtlров'я УкраТни>.

Щанi балансу

{ержавний заклад
<В сеукраТrrський кл iнi.tний

медико-реабiлiтацi йни й
кардiологiчний центр
MiHicTepcтBa охорони

,l.гlорt,lв'я Украiни> ( грн, )

I Iрипriт,ка

(розrпифрсlвки

статей в рсrзрiзi
бухга-llтерських

I jазва 
ра.хун ку балitl tсу

зшдI

раху

2, Пiд час реOргаlliзацii держtlвноГо закJIаIIУ <BceyKpailtcbKptй клiнiчttиli ме/]ик.'-реабiлiтаЦiйнllй кар,лiохiрургiчний цеIrт.р MiHic;l.epc'.Ba охор,,llи здоров'яУкраТни> ,jJlяхоlvl rIр1.сl{наrIня до.. лерх<авноТ y.}un,ru" кIнститут серця

}l,:ж_*::1,:::г:ji:_:::l]:"'я Украi'ttи,,, п.рЙчi"* n" itержавноТ уста[lови

i

j

l

I
l

i



станом на l5.10,2020p.

758з2t I з

первiсна BapTicTb

lHвесr,иl1iйна HepyxoMicтb

гlервiсна BapTicTb

[{ема,герizul ыl i акт.иви :

первiсltа Bapr-icTb

накопичеIла амортизаtliя
Незавершен i Karl iтальчii

/{ов I,ocTpoKclBi б j ологi ч lil

первiсна BapTicTb

н_акопичена ам орr.изаIliя

з9 1 8068

Виробгrиrrгвсl

Ilоточll i бiо"цогi ч Hi активи

f{oB гсlстрокова леб iTop.uni
заборговаtliсть

!овгосlтроковi фiнапсовi

l. нЕФIнАнсоI]l АктЙБЙ

II ФIнАнсоt}I АктиtsЙ

Акти NsJф 1 та 2
приймання-

передачi
(/-Iодаr,ок l)

i

Акт J\s З
ttриймання-

пере.,tач i

(До.цаток 2)

е;\\с\
Lq \в

ч
х|.

OcHoBlli засоби:

1нвестиц1l



iнвестицii, у тON{у числi:

ццlнi IIалери) KpiM акцiй
акцii'та iншi форми учас,гi

Поточна дебiторська
забсlргованiсть

за розрахунками .]

бюджетом

за розраху}lками за .говари,

роботи, послуги
:]а наданими кредLlтамtI

за виllаними авансами
за розрахункамрt iз

соцiального страхува}{ня

за внутрiшrltiми

ро:]рахуI:Iками

iнша гlот,оч 
"а 

.lr"Оirор;Й;;
заборговаtliсr,ь

Потtlч rli фiнансовi i,,oe..г"irii'
Гроrrlовi кошtти r.a iiч

еквiвыtенти розпорядн икi в
бюджеr,них кошtтiв та
/]ержавнLlх tliльоlзих фондiв у:

нацiональнiй валютi, у
тому числi в:

казltачейс,гtзi з09247з

ус,тановах банкiв

iнозеплнiй BmlltlTi
КоIшти бюлжс.т.iв .га itltt,lltx
к,тliсtt,гiв на:

единому казr.lачейському

рахунку
рахуIIках в ус.га}{овах

-i
]

i

l

Акт,}ф
4приймання-

пере7_1ачi

(Лодаток З)

r]
i

I

l

I
I

i

l

I

l

]



I. влАсни кАпIтАJI тА Фl}IАнсdй РЕЗУЛЬТАТ

Il. зоБов,язАн[{я

баыкiв у тому чи.jli:
в нацiонаutьнiй вzurют.i

в itlоземнiи Ba-лlKlii

Iнпri фiнаllсовi акiиви

внесений кагliтыt 4645lз65
Капiтzui у /tооцiнках
ФiнансовиИ pJiyibTaT 36з9 l 256
Капiта-lt у п iдприtlмс,l-вilх

Щillо ве сР i н aiicyТii н ня

l|clBгocTpoKoBi зобов' o,1aiiirп
з_а цiнними паIlерами

зобов'язаlltlя
[Iотсlчна заборгованi Jii зi
/l0вгострокоtsими
зобов'я:]tlнr{ями

I'Iоточнi зобов'язання :

:}а пJIатежами до бкlдlittету
за розрахунками за товари,

роботи, посJlуги

за оде}]жаI,Iим}l авансами
за розрахунками з оплати

працi
за розрахункап,tи iз

с_оцi ал ьtlого cTpaxyBaIi }lя
за BHyтpitt_ltiiMll

розрахункам!l
iHtlli пот,очнi зооов;о.пiчii",

за l{illнрtruли паIlepaмpl

уст,АновА
dнститутсЕрця

ЗПднб

БАлАнс
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!о правонаступ_нхка * державноi установи кIнститут серця MiHicTepcTBaохорони здоров'я Укратни> передаються вся органiзацiйно-розпорядчадокументацiя, з.окрема оригiнали первиt{но-господарських документiв тафiнансова звiтнiстi .*пuйп"*._ru п*рiол . o1.oi.zorzp. r"-'ij.ib.zozo р.включно' правоуст,ановлюючi документи, вся технiчна, медична та iншадокументацiя, що :1ворена в результатi дiяльностi о.р*u""ой закладу<Воеукраiнський клiнiчrйй ,*д"iо-р.абiлiтацiйrrй *uрдiохiрургiчний цеrrтрMiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТrrи>,

_ Передача цiлiсttого майн
< В С еУ кр aiH. i", и кл i н i ч rr ийnn *;-;": ";'" 

u, 
"IiЖ'i _# _ "ffflтfr;д " " 

; T.*i;
Y::l:1.1.ТВа ОХОРоНи здоров'я Украi.ни> .,ро"uо"ruся'разом з yciMa ix активами
;#;:*'И' 

ЛiМiТаМИ, фОНДаМ", 
"ПuП'u"и фiнансово-господарськоi дiяльностi
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