
 

 

 

ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ  № 289 

м. Київ  “    03    ”     06        2021 р. 

Про організацію проведення аналізу відомостей, 

отриманих за результатами інвентаризації 

нерухомого майна НАН України та внесених до 

Цифрової системи управління нерухомим 

майном НАН України 

 

З метою реалізації заходів, пов’язаних з реформуванням діяльності 

НАН України, на виконання постанови Президії НАН України від 23.10.2020 

№ 171 в частині проведення повної інвентаризації матеріально-технічної бази 

та земельних ділянок організацій НАН України, для напрацювання пропозицій 

щодо забезпечення ефективного використання майнового комплексу НАН 

України Управлінням справами НАН України спільно з Центром практичної 

інформатики НАН України розроблена та впроваджена перша черга Цифрової 

системи управління нерухомими майном НАН України, котра наразі дозволяє 

відтворювати в цій системі окремо кожну земельну ділянку, будівлю чи 

споруду як одиницю цифрового обліку з можливостями долучення до 

облікових даних цифрових копій офіційних документів, часткового контролю 

показників обліку, а також представлення внесених організаціями НАН 

України даних за різними формами, в тому числі за запитами контрольних 

органів тощо. 

Організації-балансоутримувачі нерухомого майна НАН України на 

виконання розпоряджень Президії НАН України від 11.11.2020 № 549 "Про 

проведення інвентаризації нерухомого майна НАН України, упорядкування 

його обліку, оновлення відомостей Єдиного реєстру об’єктів державної 



власності та внесення даних за результатами інвентаризації до цифрової 

системи nas.gov.ua", від 04.02.2021 № 70 "Про додаткові заходи з проведення 

інвентаризації нерухомого майна НАН України, спрямовані на упорядкування 

його обліку та внесення даних до цифрової системи nas.gov.ua" та методичних 

листів забезпечили внесення до Цифрової системи управління нерухомим 

майном НАН України даних про земельні ділянки, будівлі та споруди, які 

обліковуються на їх балансі, а також про договори оренди (відшкодування 

витрат для користувачів) із завантаженням сканованих копій документів. 

Впровадження першої черги Цифрової системи управління нерухомим 

майном НАН України довело практичну доцільність централізованого 

збирання даних про нерухоме майно НАН України та його використання за 

допомогою хмарних сервісів nas.gov.ua, а також гнучкість і оперативність 

формування відображень цих даних на сайтах Корпоративного порталу НАН 

України за різними критеріями та формами. 

Проте завершення процесу первинного наповнення Цифрової системи 

управління нерухомим майном НАН України даними інвентаризації об’єктів 

майнового комплексу НАН України, а також спрощене відтворення в 

цифровому форматі питань оренди (користування) об’єктів нерухомості цього 

комплексу не свідчать про можливість використання першої черги Цифрової 

системи управління нерухомим майном НАН України як сучасного засобу 

(інструменту) управління майновим комплексом НАН України. 

З метою якісної підготовки аналітичних матеріалів про нерухоме майно 

НАН України та стан його використання, визначення показників ефективності 

використання нерухомого майна НАН України та підготовки обґрунтованих 

пропозицій щодо підвищення ефективності використання, а також для 

подальшого розвитку Цифрової системи управління нерухомим майном НАН 

України: 

1. Керівникам організацій НАН України, на балансі яких обліковується 

нерухоме майно НАН України, до 25.06.2021 забезпечити відображення в 

Цифровій системі управління нерухомим майном НАН України по кожному 



об'єкту обліку (земельні ділянки, будівлі, інженерні споруди) реальних та 

обґрунтованих пропозицій стосовно подальшого їх використання, а також 

перевірити достовірність і актуальність внесених показників та характеристик. 

Контроль за результатами обліку можна здійснювати через сайт "Майно" 

Корпоративного порталу НАН України (авторизований доступ за посиланням 

https://intranet.nas.gov.ua/Property). 

2. Центру практичної інформатики НАН України до 25.06.2021 надати 

пропозиції стосовно подальшого розвитку Цифрової системи управління 

нерухомим майном НАН України, зокрема, централізованого обліку типових 

об’єктів оренди (користування) як частин об’єктів майнового комплексу НАН 

України з перспективою автоматизації процесів централізованого узгодження 

та укладання договорів оренди (користування) відповідно до вимог чинного 

законодавства з питань оренди державного майна; автоматизації моніторингу 

показників стану та використання об’єктів оренди (користування), а також 

об’єктів майнового комплексу в цілому; автоматизації веб-зведень даних про 

об’єкти майнового комплексу для потреб управління нерухомим майном НАН 

України. 

3. Враховуючи досвід в сфері створення когнітивних інформаційно- 

аналітичних засобів оброблення великого обсягу інформаційних ресурсів та їх 

застосування на практиці, залучити Український мовно-інформаційний фонд 

НАН України та Національний центр "Мала академія наук України" МОН 

України і НАН України до процесу оброблення даних, завантажених до 

Цифрової системи управління нерухомим майном НАН України, та підготовки 

зведених інформаційних матеріалів на підставі цих даних за погодженими 

формами. 

4. Науковим керівником робіт з інформаційно-аналітичного 

представлення даних про об’єкти нерухомого майна НАН України та стан їх 

використання визначити заступника директора з наукової роботи 

Національного центру "Мала академія наук України" МОН України і НАН 

України д.т.н. Стрижака О. Є. (за його згодою). 



Науковому керівникові до 25.06.2021 представити концепцію 

формування вказаних інформаційно-аналітичних матеріалів і технічні вимоги 

щодо забезпечення підтримки діяльності експертів в процесі оцінювання 

ефективності використання нерухомого майна НАН України. 

5. Управлінню справами НАН України спільно з Українським мовно-

інформаційним фондом НАН України та Національним центром "Мала 

академія наук України" МОН і НАН України за сприяння Центру практичної 

інформатики НАН України до 01.09.2021 підготувати інформаційно-аналітичні 

матеріали по кожній організації НАН України, на балансі якої обліковується 

нерухоме майно НАН України. 

6. Контроль та організацію виконання цього розпорядження покласти 

на Управління справами НАН України. 

 

 
                     Президент   

Національної академії наук України 

           академік НАН України                                          А.Г.Загородній 

   

 

     В.о.головного вченого секретаря 

Національної академії наук  України                            

            академік НАН України                           В.Л.Богданов         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осінський О.Л. 239 67 53 


