MiHicTepcTBo освiти i науки
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Про безоплатну передачу
державного майна зi сфери управлiння
Нацiональноi академii наук УкраiЪи до
сфери управлiння MiHicTepcTBa освiти i науки УкраIни

Керуючись Законом УкраiЪи кПро управлiння об'ектами державноi
ВЛаСностil>, постановою Кабiнету MiHicTpiB Украihи вiд 21 Bepecнrl 1998 року

М

1482 <Про передачу об'ектiв права державноi та комуншrьноi власностi> (iз
ЗМiНами), Враховуючи обмеження, встановленi статтею 11 Закону Украiни <Про

УПРавлiння об'ектами державноi власностi>>, статтею 4 Закону Украiни оПро
ПРИВатиЗацiю державного та комунального маЙна>, статтею 80 Закону Украiни
<ПРО ocBiry>>, пропозицii KoMicii з майнових питанъ пiдприемств, установ та

що

ОРГанiзацiЙ,

н€lлежать

до сфери управлiння MiHicTepcTBa освiти

i

науки

УкраiЪи (протокол вiд 02.03.2018 NЬ 4), погодження Фонду державного майна
УкраiЪи (вiд 1б.07.2018 J\b 10-24-14138), Нацiональноi академii наук УкраiЪи
(постанова Бюро Президii НАН Украiни вiд 23.05.2018 Nэ 1б3), Харкiвсъкого
нацiонального унiверситету iMeHi В.Н. Каразiна (вiд 07. |2.2017 J\b 0102-11^156|),
Нацiонального наукового центру <<Харкiвський фiзико-технiчний iнстиryо> (вiд
15.08.2017 Ns 80-30/01-|927 та вiд 10.04.2018 J\b 80-30/01-9L7)rTa з метою
Забезпечення пiдчищення ефективностi використання державного майна

нАкАЗУ€Мо:

1.

Передати безоплатно

зi

сфери управлiння Нацiональноi академii
наук Украiни з балансу Нацiонального наукового центру <Харкiвський фiзикотехнiчний iнститут> до сфери управлiння MiHicTepcTBa освiти i науки УкраiЪи
на баланс Харкiвського нацiонального унiверситету iMeHi В.Н. Каразiна

державне майно згiдно з додатком
Академiка Курчат ова, 29, м. XapKiB.

М

1, Що розташоване за афесою: вулиця

2-

Утворити спiльну комiсiю з приймання-передачi державного майна
за уIасТю предСтавникiВ НацiонаЛьноi академii наук УкраiЪи, MiHicTepcTBa
освiти i науки Украiни, Нацiонального наукового центру <<Харкiвський
фiзикотехнiчний iнстиryт>> та Харкiвського нацiонального унiверситету iMeHi
В.Н. Каразiна (далi - Комiсiя) згiдно з додатком NЬ 2.

3. koMicii

здiйснити прийманшI-передачу майна вiдповiдно до
чинного законодавства та скJIасти у 4-х примiрниках вiдповiдний акт

приймання-передачi майна та подати його у мiсячний строк на зdтвердження
до
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни.

4.

MiHicTepcTBy освiти

i науки

УкраiЪи забезпечити приймання

державного майнqзазначеного в додатку Ns 1 до цього нак€ву, забезпечити його
викорисТаннrI за цiльоВим приЗначенняМ i не вiдчужувати його
у приватну
власнiсть.
5. Контроль за виконаннrIм цъого нака:}у з€tлишаемо

-бщtф

освiти i науки Украiни

за собою.

Т.в.о. презпдента Нацiшlальноi
академii наук Украiни
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Додаток Ns

1

u,д

/в tr,tlxngШls

Перелiк нерухомого майна,

ЯКе ПРопонуеться до передачi зi сфери управлiння Нацiональноi академiI
НаУК УКраiЪи з балансу Нацiонального наукового центру <<Харкiвський
фiЗИко-технiчний iнстиryт>> до сфери управлiння Мiпiстерства освiти i
НаУКИ УкраiЪи на баланс Харкiвського нацiонального унiверситету iMeHi

В.Н. Каразiна

}lb

п/п

Мiсце

назва майна
Будiвля лiкарнi
Будiвля полiклiнiки
Будiвля
санепiдемстанцii
Будiвля iнфекцiйного
корпусу
Будiвля
господарського
корпусу (прапьня)
Будiвля харчоблоку
Булiвля
патологоанатомiчного
корпусу

зн€lходження
майна
}улиця Академiка

tурчатова, 29 о м. XapKiB
}улиця Академiка
{урчатова, 29, м. XapKiB
}улиця Академiка
Курчатова. 29. м. XapKiB
}улиця Академiка
(урчатова, 29 о м. XapKiB
}улиця Академiка
(урчатова, 29, м. XapKiB
}улиця Академiка
(урчатова, 29, м. XapKiB
}улиця Академiка
{урчатова, 29, м. XapKiB

Начальник Управлiн

нвентарний
Ns

Загаьна

Первiсна

площа,
кв. м

BapTicTb,

грн.

10310150

3],05,4

8 27з 000,00

10310151

129,7,7

3

10310152

1833,6

4 884 900,00

10310153

456,4

1,

10310154

480,2

1 916 589,00

10310155

|4z,9

498 447,00

1031015б

100,8

394 145,00

45,7

200,00

з91686,00

Костенко

державного майна та

секретаря
l'o t{

ц9/

р il
l rl
r.

_.

ryr.

\,;)"''

\*z

w
)в

к,Украiни

В.О.Щибань

.Щодаток Nэ 2

до наказу вiд 1,6.08 .
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академii наук Украiъи з балансу Нацiонального наукового
центру<<харкiвський фiзико-технiчний iнстиryт> до сфери
управлiння
MiHicTepcTBa освiти i науки Украiъи на баланъ Харкiвського
нацiонального унiверситету iMeHi в. н. Каразiна
"
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Голова KoMici[:
ник MiHicTpa освiти i на

Члени KoMicii:
Костенко о. I.
Вознюк В. М.

у

ставники MiHi

освiти i пауки Укпаiъи
начальник управлiння з питань державного майна та

начапьник вtддiлу з питань облiку державного майна
питань державного майна та
управлiння

з

Представники Нацiонально[ академii
У*о"i""
ник керуючого с "чч*
осiнський о. Л.
начальник вiддilry майнових питань Управлiння
и

Представник НацiональЕого наукового центру
вський фiзико-технiчний iH

заступник генерurльного директора з економlки
Нацiонального наукового центру <<Харкiвський

ики Харкiвського нацiонального унiверситету iMeHi В.н. каразiнаПахаренко В. С.

Васильев Д. В.

проректор з економiчних та соцiальних питань
проректор з адмiнiстративно-господарчоi роботи;
начальник юридичного
декан медиtIного
iдний фахiвець
доц. каф. хiрургiчних хвороб, оперативноТ хiрургii та
топографiчноi aHaToMii
iшньоi медицини

Начальник Управлiння з питань
дерл€вного майна та пiд

О. r. Костенко

вченого
ii наук Украiни
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