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2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування:
повне украiЪською мовою:
КОМУНАЛЫildI ЗАКЛАД (СЕЛИДIВСЬКШZ IEHTP ПЕРВИННОi

Ё мЕдико-сАнIтАрноi допомоги)
скорочене украiЪською мовою:
КЗ СЕЛИДIВСЬКIДZ IEHTP IIМСД;

у разi необхiдностi:
повне росiйською мовою:
КОММУНАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ (СЕЛИДОВСКIДZ IEHTP

шрвиlIноЙ мЕдико-сАнитАрноЙ помоп{и;
скорочене росiйською мовою:
КУ СЕЛИДОВСКIДZ IEHTP ПМСП;
2.2. МiсЦезнаходЖення: 85400, Щонецька область, MicTo Селидове, вулиця

Черняховського, будинок 48
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1. зАгАльнI положЕння

1.1. (СЕЛИДIВСЬкI4IZ tщHTp шрвинноi мЕдико-сднIтдрноi
ДОПОМОГИ> (Даrri L{eHTp) с комунсLльним закладом охорони здоров'я
СелидiвСькоТ мiсЬкоi ради, що надаС первиннУ медико-санiтарну допомогу (дuлi
- Щентр) населенню MicT: Селидове, Гiрник, УкраiЪсък, селищам: Iýкурине,
KypaxiBKa, Гостре, Комишiвка, далi - населення.

1.2. Щентр створениЙ рiшенням Селидiвськоi мiськоi ради вiд 2| 09.201 1

РОКУ J\b 6/12-355 <Про реформування первинного та вторинного piBHiB наданнrI
медичноТ допомоги в м. Селидове>>

1.3. L{eHTp Заснований на базi вiдокремленоi частини комунальноi
власностi територiальноi громади м. Селидове в особi Селидiвсъкоi Micbkoi
ради, далi - власник. Представником власника с Селидiвська MicbKa рада, далi _

уповноважений орган управлiння.
1.4. I]eHTp у своiй дiяльностi керуетъся Конституцiсю УкраТни, законами

украiъи, постановами Верховноi Ради Украiъи, актами Президента Украiни та
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи, а також актами уповноваженого органу управлiння
та iншими нормативно-правовими актами i цим Статутом.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДIЯЛЬНОСТI

З.1. ЩеНтр створений з метою реалiзацii державноТ полiтики у сферi
охорони здоров'я, Що передбачае проведення на територii MicT: Селидове,
Гiрник, УкраIнськ, селищ: Iýкурине, KypaxiBKa, Гостре, Комишiвка
селидiвськоi Micbkoi ради, далi - населення заходiв, спрямованих на:

забезпечення населення доступною, своечасною, якiсною та ефективною
первинною медико-санiтарною допомогою;

забезпечення kepoBaнocTi та безперервностi медичнот допомоги.
3.2. Вiдповiдно до поставленоi мети предметом дiяльностi Щентру е:



з

органiзацiйно-методичне керiвництво та координацiя дiяльностi

структуРних пiдРоздiлiв Щентру "u.дф"rорii 
MicT: Селидове, Гiрник, Украiнсък,

селищ: Lýкурине; Kypaxi"nu, Го.rр.,kо*"шiвка Селидiвсъкоi мiськоi ради далi

- насеJIення, з питань надання населенню доступноi, своечасноi, якiсноi та

ефективНоi первиНноi медико-санiтарноi допомоги ;

органlзацiйно-методичне пфi"""цтво Щентром здiйснюе Селидiвська

центраJIъна MicbKa лiкарня ; _ -лт -л--л_ -лптт т, флаf,\' IIT.TrrT

органiзацiя надання первинноi медико_санiтарноi допомоги, у тому числ1

невiдкладноI, у визначеному законодавством порядку;

проведення профiлактичних щеплень; 
.

забезпеченнrI права громадян на вiльний вибiр лiкаря, що надае

первинну медико-санiтарну допомогу (лiкаря загальноi практики - сiмейного

лiкаря, дiлъничного терапевта, дiлъничного педiатра), у визначеному

законодавством порядку;
пJIанування, органtзацiя, участь та контроль за проведенням

профiлактичних оглядiв та диспансеризацii населення;

забезпеченнrI дотримання наступностi та послiдовностi у наданнi

медичних послуг населенню MicT: Селидове, Гiрник, Украiнськ; селищ:

Щукурине' KypaxiBKa, Гостре, КомишiВка СелИдiвсъкоi мiськоi ради, далi -
населення iз закладами охорони здоров'я та установами, що надають вторинну

(спечiалiзовану), третинну (високоспецiалiзовану) та екстрену медичну

доrrо*о.у (медичний маршрут пацiснта);

органiзацiя вiдбору та спрямування хворих на консультацiю та лiкування

до закладiв охорони здоров'я таустанов, що надають вторинну (спецiалiзовану)

та третинну ("исоко.rr.цi-iзовану) медичну допомогу, атакож вiдбору хворих

на санаторне-курортне лiкування та реабiлiтацiю у визначеному законодавством

стандартiв та унiфiкованих клiнiчних

протоколiв медичноТ допомоги;
впровадження нових

порядку;
забезпечення дотримання

форм та методiв профiлактики, дiагностики,

лiкування та реабiлiтацii захворюванъ та станlв;' 
ор.uнiзацiя стацiонарозамiнних форм надання медичноi до''омоги;

проведення експертизи тимчасовоi непрацездатностi та контролю за

видачею листкiв непрацездатност1 ;

наIIравле""" 
"u 

мсЕК осiб iз стiйкою втратою працездатност1;

участь y rr|o""oeHHi iнформацiйноi та освiтнъо-роз'яснювалъноi роботи

серед насеilенн" йдо формування здорового способу життя;

органiзацi" пiлiго"оiо забезпечення лiкарськими засобами населення у

визначеному законодавством порядку; 
{ого виявлення

проведення заходiв з попередження 1 СВОеЧаСНОГ(J ::]:::]]j
захворюванъ, зменшення рiвня ускJIаднень, iнвалiдностi та смертност1

населенНя, в перШу чергУ вiд попереджувальних захворювань та cTaHiB;

координацiя впровадження та контроль за виконанням мiсцевих програм

та заходiВ з питанЬ удосконuшення надання первинноi медико-санiтарноi

медичноi допомоги;



визначення проблемних питань надання первиннот .медико-санlтарно1

допомоги (вказати адмiнiстративно-територiапьнi одиницi, якi входятъ до сфери

обслуговування Закладу) та шляхiв ix вирiшення;" 
ръ.робка планiв розвитку первинноi медико-санiтарнот допомоги мlст:

Селидове, Гiрник, YKpaiHc"n, ..п"щ: I_{укурине, KypaxiBKa, Гостре, Комишiвка

Селидiвсъкоi MicbKoi
проведення

ради, далi - населення.
спiльно з санiтарно-епiдемiологiчною службою

профiпактичних та протиепiдемiчних заходiв;

визначення потреби структурних пiдроздiлiв I_{eHTpy та населення у

лiкарсъких засобах, 
""ръбu* 

медичного призначення, медичному обладнаннi та

транспортних засобах для забезrrечення населення доступною, своечасною та

якiсною медичною допомогою;
монiторинг забезпечення та рацiональне використання лlкарських

засобiв, виробiв медичного призначення, медичного обладнання та

транспортних засобiв;' *онiторинг виконання та фiнансового забезпечення державних

соцiальних нормативiв iз забезпечення населення первинною медико-

санiтарною допомогою;
пок€tзникiв стану здоров'я населення та

вивчення, аналiз i прогнозування пок€tзникlв стану злUрUl, )1 _г14VVJIVлпд r,

участь у розробцi заходi",-".rр"rъваних на збереження i покращення здоров'я

населеннrI;
забезпечення пiдготовки,

працiвникiв Щентру;

перепiдготовки та пiдвищення квалiфiкацii

медичних послуг iноземним громадянам та особам без
надання платних медичних IIOUJIyI ltl(J5glvrгr,rrlvl r yvrvrgл/rrli

громадянства встановлення тарифiв (цiн) у визначеному законодавством

порядку;
медична практика;
зберiгання, перевезення, придбання,. вiдпуск, використання, знищення

наркотиЧrr"" .u"обiв, психОтропниХ речовин i прекурсорiв;

ВикорисТанняДЖереЛrонiзУючоГоВиПромiнювання;
iншi функцii, що випливають з покладених на I-{eHTp завдань,

3.3.ЩенТрМожебУтиклiнiчноюбазоюВиЩихМеДиЧниХнаВч€UIъних
закладiв ycix piBHiB акредиrацii та закJIадiв пiспядипломноi освiти,

4. прАвовиЙ стАтус

4.1. IfeHTp е юридичною особою публiчного права,

4.2. Щентр е неприбутковою установою,
Ц.З.ф"rо *ор".rрr""" .u*рiпленим за ним комун.льним майном на

правi оперативного управлiння,
4.4. IfeHTp здiйснюс господарську дlяльнlсть,
4.5. Зб"тк", завданi Щенiру внаслiдок виконання рiшенъ органlв

державнот влади чи'органiв мiсцевого самоврядування, якi було визнано судом

"*о""r"тучiйним, 
iбо недiйсними, пiдлягаютъ вiдшкодуванню зазначеними

органами добровiлъно або за рiшенням суду,
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4.6. Для здiйснення господарськоi дiяльностi I_{eHTp заJIучае i
використовуе матерiалъно-технiчнi, фiнансовi, трудовi та iншi види pecypciB,
використання яких не заборонено законодавством.

4.7. Щентр мае самостiйний баланс, рахунки в Щержавному казначействi
УкраiЪи, установах банкiв, у тому числi (в iноземнiй валютi), круглу печатку зi
cBoiМ найменуванням, круглу печатку зi cBoiM найменуванням та м€UIим гербом
украiъи ( дп" завiрення фiнансових документiв для державного кЕ}значейства
украiъи) штампи, а також бланки з власними реквiзитами.

4.8. Щержава та уповноважений орган управлiннrl не вiдповiдаютъ за
зобов'язаннями Щентру, а Щентр не вiдповiдае за зобов'язаннями держави та
уповноваженого органу
законодавством.

управлiння, oKpiM випадкiв передбачених

4.9. ЩеНтр маС право укладати угоди, набувати майновi та особистi
немайновi права, нести обов'язки, бути особою, яка бере участь у справi, що
розглядаеться в судах Украiни, мiжнародних та третейських судах.

5. прАвА тА оБовоязки

5.1.I_{eHTp мае право:
5.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до

центр€шьних та мiсцевих органiв виконавчоi влаци, органiв мiсцевого
СаМОВРЯДУВаННЯ, а ТаКОЖ ПiДПРиемств i органiзацiй незЕlJIежно вiд формвласностi та пiдпорядкування, для отримання iнформацii та ,ur"рЫi",
необхiдних для виконання покладених на L{eHTp завдань.

5.1.2. Укладати господарськi угоди з пiдприемствами, установами,
органiзаЦiямИ незалежнО вiд форм власностi та пiдпорядкування, а також
фiзичними особами вiдповiдно до законодавства.

5.1.3. Здiйснювати спiвробiтництво з iноземними органiзацiями
вiдповiдно до законодавства.

5.|.4. Здiйснювати власне будiвництво, реконструкцiю, капiтальний та
поточний ремонт основних фондiв у визначеному законодавством порядку.

5.1.5. Залучати пiдприемства, установи та органiзацii для ре€шiзацii cBoik
статутних завдань у визначеному законодавством порядку.

5.1.б. ЗдiйснюВати iншi права, що не суперечать чинному законодавству.
5.2. I_{eHTp:

5.2.I. Здiйснюе оперативну дiяльнiсть по матерiалъно-технiчному
забезпеченню своеi роботи;

5.2.2. Придбае матерiальнi ресурси у пiдприемств, органiзацiй та установ
незаJIежно вiд фор, власностi, а також у фiзичних осiб;

5.2.З. Створюе належнi умови для високопродуктивноi працi, забезпечуе
-]одержання законодавства про працю, правил та норм охорони працi, технiки
безпеки, соцiального страхування;

5.2.4. Здiйснюе бухгалтерський облiк, веде фiнансову та статистичну
звiтнiсть згiдно з законодавством.
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б. упрАвлIння

6.1. Управлiння Щентром здiйснюеться вiдповiдно до цього Статуту на
ocHoBi поеднання прав уповноваженого органу управлiння щодо господарського
використання комун€tльного майна i участi в управлiннi трудового колективу.

б.2. Поточне керiвництво дiяльностi Щентру здiйснюс головний лiкар,
який призначаеться на посаду уповноваженим органом управлiння на умовах
контракту. Строк найму, права, обов'язки i вiдповiдальнiсть головного лiкаря,

умови його матерiального забезпечення, iншi умови найму визначаються
контрактом.

6.З. Головного лiкаря I_{eHTpy може бути звiльнено достроково на
передбачених контрактом пiдставах вiдповiдно до законодавства.

б.4. Головний лiкар Щентру:
6.4.|. Безпосередньо пiдпорядковусться уповноваженому органу

управлiння та несе персонЕLльну вiдповiдальнiсть за виконання покладених на
I_{eHTp завдань i здiйснення ним cBoik функцiй.

органiзацiях, у вiдносинах з юридичними особами та |ромадянами, формус
адмiнiстрацiю I_{eHTpy i вирiшуе питання дiяльностi Щентру у межах та у
визначеному законодавством та статутом порядку.

6.4.З. Розпоряджаеться коштами та майном вiдповiдно до законодавства
та цього Статуту.

6.4.4. Укладае договори (у тому числi щодо надання первинноТ медико-
caHiTapHoi допомоги), видас довiреностi, вiдкривае рахунки в органах

,,Щержказначейства, в установах банкiв в установленому порядку.
6.4.5. У межах компетенцii видае накази та iншi розпорядчi акти, дае

вказiвки, обов'язковi для Bcix пiдроздiлiв та працiвникiв Щентру.
6.4.6. Пiдписуе та подас на затвердження до уповноваженого органу

управлiння Статут, проекти змiн до Статуту.
6.4.'7. Призначае cBoik заступникiв та розподiляе обов'язки мiж ними.
6.4.8. Визначае органiзацiйну структуру Щентру, граничну чисельнiсть

працiвникiв, штатний розпис та подае ix на затвердження до уповноваженого
органу управлiння.

6.4.9. Затверджуе положення про cTpyKTypHi пiдроздiли I_{eHTpy за
поданням керiвникiв цих пiдроздiлiв.

6.4.10. Призначас на посади та звiлъняе керiвникiв структурних
пiдроздiлiв, iнших працiвникiв вiдповiдно до чинного законодавства

6.4.11. Встановлюе працiвникам розмiри премiй, винагород, надбавок i
_]оплат на передбачених колективним договором та законодавством умовах.

6.4.12. Укладае колективний договiр з працiвниками вiд iMeHi
\,повноваженого органу управлiння.

6.4.1З. Вирiшус iншi питання дiяльностi I_{eHTpy у вiдповiдностi iз
з:Iконодавством.
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6.4.|4. Здiйснюс реорганiзацiю структурних пiдроздiлiв I_{eHTpy шляхом
lx злиття, приеднання, подiлу, перетворенню або лiквiдацii у визначеному
законодавством та Статутом порядку

6.4.|5. Змiни, доповнення та вилучення iз Статуту у встановленому
зilконодавством порядку.

6.5. Головний лiкар Щентру, його заступники та керiвники структурних
пiдроздiлiв е офiцiйними представниками I_{eHTpy, дiють в межах своiх
повноважень та представляють iнтереси I_{eHTpy в органах виконавчоi влади та
органах мiсцевого самоврядування, установах та органiзацiях, а також у
взаемовiдносинах з органiзацiями та фiзичними особами, у тому числi
iноземними, вiдповiдно до наданих iM повноважень.

6.6. Головний лiкар Центру, його заступники та керiвники пiдроздiлiв у
межах cBoik повноважень здiйснюють оперативне керiвництво Щентром та його
пiдроздiлами.

б.7. Головний лiкар Щентру та головний бухг€tлтер несуть персон€}пьну
вiдповiдальнiсть за додержання порядку ведення i достовiрнiсть фiнансового та
бюджетного облiку та статистичноi звiтностi у встановленому законодавством
порядку.

7. структурА

7.1. Структурними пiдроздiлами Щентру е:

7 .l .|. Адмiнiстративно-управлiнський пiдроздiл.
7.1.2. !опомiжнi пiдроздiли, у тому числi господарчi.
7 . l .З . Лiкувально-про фiлактичнi пiдроздiли :

- Селидiвська лiкарська амбулаторiя ЗtVСМ J\b 1

- Селидiвська лiкарська амбулаторiя Зt7СМ JЪ 2
- Цукуринська лiкарська амбулаторiя ЗГI/СМ J\Ъ 3
- Гiрницька лiкароька амбулаторiя ЗГУСМ Ns 4
- KypaxiBcbкa лiкарська амбулаторiя ЗГУСМ Ns 5
- Украiнська лiкарська амбулаторiя ЗГУСМ JtГs 6
- Комишiвський медичний пункт
7.2. Вiдкритгя, закриття, злиття, подiл лiкарських амбулаторiй, а також

вiдкриття та закриття медичних пунктiв i iнших пiдроздiлiв здiйснюеться у
встановленому законодавством порядку вiдповiдно до гztлузевих нормативно-
правових aKTiB.

7.3. Порядок внутрiшньоi органiзацiI структурних пiдроздiлiв Центру
ззтверджуються керiвником I_{eHTpy.

7 .4. lJIтати Щентру встановлюються у визначеному порядку.

8. МАЙНО ТА ФIНАНСУВАННЯ

8.1. Майно Щентру становлять необоротнi та оборотнi активи, ocHoBHi
tа-Оби та грошовi кошти, а також iншi цiнностi, BapTicTb яких вiдображаеться у
сауостiйному балансi Щентру.
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8.2. МайНО Щентру е комунЕlJIьною власнiстю i закрiплюеться за ним на
правi оператиВного управлiння. Здiйснюючи право оперативного управлiння,
ЩеНТР КОРИСТУеться та розпоряджаетъся майном вiдповiдно до законодавства.

yci питання, якi стосуються вiдмови вiд права на земелъну дiлянку, Що
ЗНаХОДИТЬСЯ На балансi Щентру або if вiдчуження, вирiшуються виключно
Уповноваженим органом управлiння.

8.3.Щжерелами формування майна I_{eHTpy е:
8.3.1. Кошти мiсцевого бюджету.
8.З.2. Власнi надходження Щентру:
вiд господарськоi та/ або виробничоi дiяльностi;
за оренду майна;
вiд реалiзацii майна;
8.3.3. Iншi впаснi надходження Центру.
8.3.4. Благодiйнi внески, пожертви, цранти, дарунки,

добровiльноi та безоплатноi допомоги, внески вiд спонсорiв та
юридичних та фiзичних осбiб

8.3.5. Надходження коштiв на виконаннrI програм

вс1 види
меценатiв,

соцiально-

a

економiчного та культурного розвитку регiонiв.
8.3.6. Iншi джерела не забороненi законодавством.
8.4. Щентр мае право:
передавати та розподiляти матерiальнi цiнностi мiж своiми

СТРУКТУРНИМИ ПiДРОЗдiлаМи, у тому числi фiлiями та вiддiленнями, а також
здавати в оренду юридичним та фiзичним особам закрiплене за ним майно
згiдно iз законодавством та за погодженням з уповноваженим органом
управлiння;

за погодженням з уповноваженим органом управлiння реалiзувати
застарiле обладнання, прилади, апаратуру та використовувати кошти вiд
реалiзацiТ вказанОго майна на оновЛеннЯ матерiально-технiчноi бази Центру у
визначеному законодавством порядку.

8.5. Структура, штатний розпис та кошторис Щентру затверджуються
уповноваженим органом управлiння за поданням керiвника Закладу.

8.6. Фiнансування I_{eHTpy:

фiНаНСУВання дiяльностi Щентру здiйснюеться у встановленому порядку
за рахунок мiсцевого бюджету, а також iнших джерел, не заборонених
законодавством Украiни;

перевiрка та ревiзiя порядку використання майна, господарськоi та
фiнансовот дiяльностi I_{eHTpy здiйснюеться вiдповiдним органом та
уповноваженим органом у визначеному законодавством порядку.

8.7. ЩеНТР самостiйно здiйснюе оперативний, бухгалтерський облiк, веде
статистичну, бухгалтерську та медичну звiтнiсть i подае iT органам,
vповноваженим здiйснювати контроль за вiдповiдними напрямами дiяльностi
L{eHTpy у визначеному законодавством порядку.

керiвництво I_{eHTpy несе вiдповiдальнiотъ перед уповноваженим
органом управлiння та перед iншими органами за достовiрнiсть та своечаснiсть
lIо-]аннrI фiнансовоТ, статистичноi та iншоТ звiтностi.
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9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

t
}

9.1. Працiвники Щентру мають право брати участь в управлiннi Щентром
через загальнi збори (конференцii), ради трудових колективiв, професiйнi
спiлки, якi дiють у трудовому колективi, iншi органи, уrтовноваженi трудовим
колективом на представництво, вносити пропозицii щодо полiпшення роботи
I-{eHTpy, а також з питань соцiально-культурного i побутового обслуговування.

Представники первинноi профспiлковоi органiзацii, а у разi iх
вiдсутностi- вiльно обранi працiвниками представники, представляють iнтереси
працiвникiв в органах управлiння I_{eHTpy вiдповiдно до законодавства.

Щентр зобов'язаний створювати умови, якi б забезпечуваJIи участь
працiвникiв в його управлiннi.

9.2. Трудовий колектив I_{eHTpy складасться з ycix громадян, якi своею
працею берутъ участь у його дiяльностi на ocHoBi трудового договору
(контракту, угоди) або iнших форr, що регулюютъ трудовi вiдносини
працiвника з Закладом.

9.3. Що складу органiв, через якi трудовий колектив реалiзуе свос право
на участь в управлiннi Щентром, не може обиратися головний лiкар I_{eHTpy.

Повноваження цих органiв визначаються законодавством.
9.4. Виробничi, трудовi та соцiальнi вiдносини трудового колективу з

адмiнiстрацiею I_{eHTpy регулюються колективним договором.
9.5. Право укладання колективного договору вiд iMeHi уповноваженого

органу управлiння надаеться головному лiкарю I_{eHTpy, а вiд iMeHi трудового
колективу - уповноваженому ним органу.

Сторони колективного договору звiтують на загальних зборах колективу
не менш нiж один раз на piK.

9.6. Питання щодо полiпшення умов працi, життя i здоров'я, гарантii
обов'язкового медичного страхування працiвникiв I]eHTpy та ix сiмей, а також
iншi питання соцiального розвитку вирiшуються трудовим колективом
вiдповiдно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

9.7. ,Щжерелом коштiв на оплату працi працiвникiв I_{eHTpy с кошти
мiсцевого бюджету.

Форми i системи оплати працi, норми працi, розцiнки, тарифнi ставки,
схеми посадових окладiв, умови запровадження та розмiри надбавок, доплат,
премiЙ, винагород та iнших заохочувuulьних, компенсацiйних i гарантiйних
виплат встановлюються у колективному договорi з дотриманням норм i
гарантiй, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мiнiмальна заробiтна плата працiвникiв не може бути нижчою вiд
встановленого законодавством мiнiмального розмiру заробiтноТ плати.

Умови оплати працi та матерiального забезпечення головного лiкаря
I-{eHTpy визначаються контрактом, укладеним iз уповноваженим органом
управлiння.

9.8. Оплата працi працiвникiв L{eHTpy здiйснюеться у першочерговому
порядку. Yci iншi платежi здiйснюються I_{eHTpoM пiсля виконання зобов'язань
шодо оплати працi.

бt
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9.9. IIраL{iвt,tики I [crri ру IIl]сlI]а,llя,1,Il cI]oIo .,1iяIJIt,llic,t,r, tзijltIоl]i/tIlо lt() C),l,a,r,y,r,y,

коЛек]'ИВНОI'О l1OI'otropy 't'a II()ca/,i(lBtlx itlc,I,1-1yttttil,i зl,iltllсl 1] зatl(OllOllall]C,i,BOM. )

l 0. п ри п и 1-1 ti1-1 }IrI длялъностl

l0.1. Пр1,1пинеttгtя дiяльrIос,т,i I[errтpy здiйсrII()ст,ься ulлях()м його
реорганlзацll (злиття, присдlIаIIIlr], подiл1,, псrретвореIIllя) або лiriвiдаrцiТ - заl

рiшегtt,tяtм Yt-toBгIoBa)KeIIoI-o opI,aIIy yrIpaI]JIiIIltlt, а у виIlаlдкt}х, гlередбаLIеLIих,
законом УкраТни, - за piI]leI]I]rIl\,l cy/t)/.

l0.2. У разi реоlэгаrrriзацil'I_{ellT,py вся с),I(упIIiсть його праllз,га обtlв'ltзtiiв
tlерехо/lи,t,I) llo йогсl праliоLIас,],VI l lI t t t<i tз,

l0.3. Лiкrзi:rаrtiя I(erl,lpr, з.rtiйсrllt-lс,I,Lс,I .llit<lзi]lаttiilл,rсlrо KoMicicro, яI(а
\'гворЮсl'ьсrl уповI-IоI]а}I{ег{иг\4 ol]I,aI]oN4 yIlpilB.ltittttlt абсl зil 1эitttеtrFIrIl\4 cy/l),.

l0.4. I[орядоr< i cTllclttt-t IIllоl]с](еl]IIя .rriI<Biltatltil', а ,г.lI(())( cl.poI( lulя
iIред'яI].lIс,IlIIrI I]иI\4ог Kpcl(I.t,t,ol]a\llJ. llto IIс ]\4())I(c б),,,,ч, N4eI]llI1,1M, lli;tc /lBa пцiсlttli з
.]HrI rlyб.lIir<artii'1эittlенгlя rIpo JIittBi,ltattitcl. tзизlIаLItlIо,I,ьсrI opi,i]FloM, яlr<иt'i tlllийнltв
tr-liшегtгtяt пl)о лir<вiдацirсl Цсrrl,р1,.

l0.5. Jlir<rзiдаrtiйrlа Koп,Iicilt l]озi\4irltуt. ), ll}]yKollaIlиx ,зilссlбах Macot;clТ
iH(lo;lMartiT, в яt<lах гlублiкук1,1,ься tзi;ltlпlilc,,r,i rtlltl jtel])KalJlly ресс,граtttiltl Kll]и,,1l,t.itloT
ОСОбrl, lIlo гIриlI1,1нrIс,l,Lсяt, tlcrBi/loj\l-rleI.tHя IIро Ill]иIIиtjеI-Iня }орI,I,IlиLIгlсlТ осtlби ,i,0 II;)о
ГIОl)rtllОI( iсr'lэоr< заявлеtItIя l{l]L,дI-1T()l)L,lN414 в14мог,д() ttel', а IIi]r1l]IIих (rзiдоir,rrлх).
КРС.'l1,1'I'ОРitЗ ГtОtзiltоN,lJlrIс особис,r,о l] llI.1cI)]\4oBiй tIlcllэMi у tl1.1зrlaLIeIli зirKtllttl,tlal]c,I,1]ol\1
c,I poKtl.

О,tttсlчасLtсl лiквiltацiйlrа rtопriсiя вiI(ивilс 1rcix ttеобхi;ttlих,lаходiв зi
с'Гяt-lIеlllIЯ :tебil орськоТ забtlрr olзatttlc,t,i I (crrrpy ,l,a IiI.1iIi]jIclllIrl кllе.tt.t,r,tll,riiз з

Il1.1cl)\lol]иvr ttоtзi/lсlп4jIеIjIIям l(o,'l(IIOI,():t Il1,1x lIllo JIir<lзi;tattirtl I(crr.r,llv.
l0.6, З MolvteFI,l,)/ IIp14зliaLIetIilrl .ltitttзirtartiйrror' l<oп,ticij' .,to llej' ll(]рехо,]1я,Iь

ГlОt,}LIОВа)IiеI,IНЯ З управJIirrIrя I_|crl'I,poN4. JIilсвiдаrtiЙrlа l<оплiсiя tlttittItlc II.1яlJIlс п,tltrtrtcl

[[erГl'Pv i Рсlзрахс)t]ус,l'LсrI 
,] I(pc/tl.il()[)a]\{I,1, cI(JIiI.Itll( :tilttзi.,tllttiiirrrli,i бlr.;rarIc ,l,i,l 

Ilt1,11;11,

його ),,Il()l]ltOt]a)I(eFloN4y Opl,aH\i yll1-1all.;iittttяt абtl Opl,ilI]\]. яtсtliл IIрt,J,liIзil, iir
лiкlзiдацiйlrl'lttlпцiсilо, l[tlr:,гtlвilэtriсть 1,[l IloBIlol,il .;lilcBiдartit','irrot,tl (iit.llttttcl,гtotltttttti
бу'rи lrepcBiper,ri в ус:,l,агIоt]JIеIlоN4)" зiilq11ll().itLll]cI,I]ONil IIoprIltKy,

JIiквiдtilцiйr,rа r<oMicilt tlис,t,1,1lilс] l] c,),,lti tзi,lt ib,Ierri I[crrтpy, lI{o Jlil<Bi,tlyc..I.r,cяt.

l0,7. Черt'trвiс'гь,I,а [IoprI,l(OI(,:la/loI]()"IIcllIlrI I]IIMo|, l(ре/lrа,t,trlэil] t]14зIjallt]Io,I,bcrI
вiдповiltl Io до заlкоI Iодtlвстt]а.

l0.8. I[paitiBIIиKaM I[ctt,l,pl,. ittti зtзi:tt,tIrIlo,I,I)crl у ,]lз'rIlJt(у :з l.icll,cl

РеОРГаtНiЗаlliСtо LIи лir<вiдаrtiс:кl, l,ill]aгi I,\/("I,1,crI ,llо,I,рt.]мitt-tгlяt t'x IIрав ,l,a itt,t,с.1,1есitз

вiдповiltrLо до,зtlк()IIодаlвсl,ва I]l]() гIрilllI().
l0,9. I[eirT'p с l-i-lI(I.ji\,I, ttt() lll]I.1IttilIt.Il]crl, ,] ,tli.ll,I.I t]{Iec]cIIII)l до (',циtlOгtl

дер}I(авt,Iого ресс,
ffкlро 

,{cpiI(aIJlI)i 1эссс,t,lэitttitсl гIl]иIlиlIсIl}trI I0р1,1j,цllttI;о1

особи. i"м
\(о I {,),т
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