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Про реорr,анiзацiю доржавного за]Oliu{у <ВсеукраТнсьiсий к;liнiчний Iчlедико-

реабiлiтацiйrlий карлiохiрурr,iчlтий це}r,l,р \4irricтepc,rila охорони ЗдОРОВ'll

УrсраТrrи>

Вiдповiдtно до статсй l04- l07 I_{ивiльнсll,о кодексу УкраТНИ, ЗаКОНУ

Украiни <Про управлiння об'сктztмI4 д{ержавноl в,шасtlостi>>, Заrtону УкраТнИ
<I_Ipo дерх(аtsну рес:страцiю юрид{ичних осiб, фiзичних осiб-Lriдlприемt{iв 'Га

l,ромаliських формуI]а}Iь)}) lliлlrункr,у 18 пункту 4 [Iоlt<rжоння про МiНiСТеРС'ГВО

охороFIи здlоров'я Украiни, зti-гвер/lженог0 постаново}о Кабiнету Мiнiотрiв
Украiни вiд 25 березня 2015 року Nэ 267 (в редакriiТ посr:аrtови КабiнО'гУ

\4iHicTpiB УкраТни лзiд 24 сi.lt-lя 2020 року ЛЬ 90) т,а ;rистliв дерхti}tsноТ ycT'aHotlIT

<Iнститу,г серця \4irric. ,epcтBa охорогrи здоров'я Укрzriни> вiД l9.06.2020
Л9 01-09/645, вiл l9.06.2020 Ns 01-09i64б iдерrкавного закJIалу <Всеукраiнський
к;liнiчний мелико*реабiлiтацiйrlий каlrдiохiрургiчний центр MiHioTePcTBa
охорони :]доров'я YrtpaiHtt> ьiл24,06.2020 ЛЬ 0l -1 8/0 |l |6-L),

НАКАЗУК):

1. Реорi,анiзуваrr,и державIlий заклал <ВсеукраТнський клiнiчниЙ МеДИКО-

реабiлiтацiйний кtрлiохiрургiчнийI центр Мir-riс,герсr,ва охороFIи здlоров'яt

Украiни> (дшi * Заклад) (By"lr. Мlаколи Дмосова, буд. 8, м. Киiв, 0З6[10, Koll
згi;lно з СffРIlОУ 019В4205) шляхом його приеднаннrI до лер}кiiвrtоi устанOви
<lrлсr,иту,г ссрця JVliнiстерства охоро}rи здоров'я Украiни> (даlli * УстанОва)
(ву"п. БратисJIz}всьItа, буд 5-А, м. KptTB, 02660, кол згiдно з С/{РП()У З883l595).

2. Ус,ганоlзи,ги) lцо YcтaHclBa (] правот{аступником ycix маЙнових i

немайнов1,1х прав та обов'язrсiв Зак"шалу,

З. Утвор1.1ти ttoMiciKr з реорг?}}liзацii ЗziклаlIу ,I,a затверлиT'и iT скJIаД, ЩО

доласться,
4. I.оловi KoMiciT з реоргапiзацiТ:
l) загвсрЛиl,и IIJIаН захсlлiв з реоргаrriзацiТ 

,га забезrlочитрI злiйсненlIя
заходill, пов' я:]аних з реорганiзацiсrо;

2) забезrrечити IlодztlI}iя у трI,Iленниli ,гермitl лор}каts}Iому

/{oKyMeHтiB д.llя tsнесеI,lня до Слиного лержавltого реестру
(liзичних осiб rriлгlрисмцiв,га IpoмallcbкI{x формувань
державrrий ресстр) :}апису IIро при]IиFIgt{I]я Заrсла7lу IIIJIrixoM {нg"р"Фрffiп*l
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KoMioiT з рсоргаrtiзацii;



3) протягом трьох ;эобо,lих дr;iв з даl,и оllрилюднення liовiдtlмлеFlня ilpo
BHeceH}{,J дIсl Сдинtlго державногсl рсOOтру запrIOу про прийнят,тя pimetlHlt прсl
припинеFrгIя Закладу LIIляхом реtlргitнiзаriiT пиоьмово пЬвiдомити' ,.р.дr,.оlriu,
tцо с,грок заявлення нип4I4 вимог /iо Зак-шаду стаtIоI}ить лва мiсяцi з ;lа.г2iоllриJrюлнення ltовiдомJIеlt}{я ;

4) вжи,ги rrеобхi2iних заходiв lцоll0 стягнеFIня лебir,орс ькоi заборr.сllзаносr.i
Закл;rду;

5) забезгrечити дотримання трудового законодавс'ва щодо
працiвникiв Закладу;

6) провесr,и iнвент,аризаIliю ,l,a оцiнку наяв}Iого меlйна, шlо знахо/_{и.дься набшансi Заклалу, iх аlстивiв, пасивiв, зобов'яrзаFIь :га здiйсни.ги ik передачу Fta
баtанС УстановИ :зt,iдгlti з перед(аtsаJIьним ак,l,оп4;

7) забезrrечиl,и передrtLIу YcтaHorri майна, майl-iових праI} та обов'язкiв
Заклалу, п{О liрипит{rlС],ься, OTocoB[to Bc;ix його креди.горiв 1.il боряспикiв,
I]IQ]ючаючи зобов'я:iання1 яlti осltоtrrюються сторонамLr, пpaвol]cTalloBJIIofotIиX
докумеilтiв Закlrа2lу, O]lpaв згi:днtl з актом прийманr-iо-rr.р.лочi i до.lrучит,и йо.о
ДО tIеРеДаВаJlI)НОГО аКl'а;

8) rriclrяr затвер/{жоння tI9pelIaBaлL}IoI,сl t}KTa Мiнiс.герс,гвом охороI{из/lорOв'я Украiirи llo/laTl,{ ,цер}каl]}Iому ре€]с,I,ратору докумен.l]и, передбаченiстатгеiо 11 Закону Украiни <l1po дерiкавllу р..*,rрuцi, ,uprrl"rorr* осiб,
фiзичних осiб-ттiлприс:мlliв T,t. громадOьких ,1rop*yrurr,,u лJIя IIроведе}IFIя
лержав[Iоi 1rесотlrацii r t ри п ин oll л.tя Закладу;

9) у триленний TepMilt вiд дати t}несе{Iня запису 21о С7lигlоr.о державного
ресс]ру про l1рипипс}tj]я Закrrалу по/_(ати ло MlillicTepc,l,j]a, охорони :здlороlз'я
Уrr р аiirи коп i lо в итrIгу :з С2lиt i o1-o дсрх(ав}lого р ееоl,ру;

l0) забезпсLIитI,I ll1омiсячl,tе звlтуtзitл{нrr до 5'чис-ша мiсяця, наступного заЗВir'НИМ, ДО MiTricTePcTBat ОХОРони ,здсrров'я Украiirи про стан ,rрu".дa.rrr"
заходiв з реоргаrriзацiТ Заlсrrаду;

1l) здiйсrrитИ у ROTaIloBJIeHOMy :]aKoFIolIaBc,гBoM поряllку iнп1i заходи,llов'язаtli з llрипиr,rеIIням Закладу;
12) у тримiсячгтий TepMiH з дня

:]аходи з реорганiзацiТ Закладу;
гli7lписаtltlя цього наказу :]аверIlIити

Укtrrаil-tи ш{оло захисту

5, Rстанови,грl, п{О llo головИ ttoMiciT ,з

гiоt}I{оважеп}Iя шlоло yrrpaB;riHIIя 0правами Заrслаtлу
його реорганiзацii,

гарант,iй rTpaB
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l3) забезrl*LIити Iзиконанr{я tsимог зако}Iодавс.гва
iнформацii з обмеженим /1оступом.

реоргаrriзацiТ перехоliя.гL
l,ta перiод1 llo заверLI]епня

здоров'я

6. Генеральному директору Установи Тодурсlву Б.М,:
l)y дlвотихrневий TopMill пола'и /{0 MiHicTepcT,Ba охорони

Украiни прOскти 0тату'у, оч)уктури.гzl IIIтатI-Iо.о рOзпису Ус,галtовлt;
2) прийняти майшо, пpaвOyc]]arloB.ti до,.у**о,l." rо лопу*._

iтроцесi дiяльностi Закладу, згiдlно з ак'ом гtриймангrя-п
3) забезпечитLI дотРимання трудового закOнода

праrдiвникiв Закладу.



1, /{епар,ГамеI,IтУ реалi:зацil гl<l.,liilгиtси (Г'ав;эиllrок Д.О.) внести вiдгrовiднiзмiни до l1ерелiку заклrtлiв, пiдгtрl.tсмOтl]) усl.i}[-IоIj T,zt tlрганiзацiй, що }IаJIежать
дцо сфери упirавлiнt-lя VliHioT,oprrnu охороFIи злсlров'lt Украiни, :]атвер/]жено.о
наказом li4iHicTepc,Iвa охOроllи з/]оров'я YKpaiHi вlд 26 сiчгiя 201В року Л9 l52.

8,f{errapTaMelrTy з фiнаноооrп*.r,о*,пri,iних lIи,l,aнb, бухгал"l.ерськ0I,о облiкута фiнаtrсовоi звiтt-lоотi (Смець Il.B.) пiлго:гlztlа,[и liроскти вiдповi/]них peecTpiB

:Y]: aО 
х4ережi розпоряrдНиtсiв ,га олср}кува liв KotttTiB державного бюджет,у,

рILI}Iого розlIису бtолхсс,гу rra 2020 piK та tlомiояtчгтого розпису асиг}Iуtsань (заl
вин,Iт,коМ на/_IанI{я ltреltи,гiв бrолхсету) заI,аJIы{ого фонду Ьrолп,*r.у на 2020 piK.'

9,Kol,rT,po"rlb за ]]иконанFI;Iм ць0l,о наказу п0I(JIасI,и fiа :}аступника MirricTpa
IJIzтгалову C.fuL
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ЗАТВЕРДЖЕFIO
Наказ MiHicTepcTBa охорони здоров'я

УкоаТни
,,7iБi, (Ю. AoJo ро*у

Ск,пад
KoMicii з реорl,анiзаllii державноl,о закJпаду <ВсеукраТнський клiнiчний

п,Iелико-реабi.lrir,ацiй н ий кардiохiрургiчний центр
MiHicTepc,t,Ba охоро}lи здоров'я УкраТни
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'I'одуров

Борис Михайllоврt.t

Зограб'ян
Андрiй Рубенович

костюшltсо
галина Свгенiiвна

Зограб'ян
Катерина Михай,rriвна

Варвiнець
Iрина I]trсилiвлла

Язалiева
Тотяна Во.rlо/]имирiвна

l-енеральний директор державноТ установи
<<Iнститyг серця Мiнiс,герства 0хорони здоров'я
УкраТни> (iден,гифiкаriiйниl,i номер 23'/43I9552),
I,oJloBa tcoMiciT,

Заступлlиl( геIrсраJILпого /{ирOктора з медичноТ
частиI.IL{ дср}кавIlоТ установи <<lrrститут серця
MiHicTepcTBa охорони здоров'я УкраТrrи>
(iдеI-1r,иdliкацiйrlий IIомер 2930505639), члеlt KoMicii,

Застуiiltиlt генераJIьIIого директорr} з кадрових та
соllittл1,1лих питаI{ь дер}кавIIоТ устагlови <<Iнстиr:ут

0ерця MiHioTepcTBa охорони здоров'я Уrrраiни>
(iдснти(liкацiйtлий номер 25045 1 3t)4|), .lлен KoMiciT,

Засr,уlrник генордJIIrЕIоr,о директорi} з економiчt-lих
пи,l,ань доржавноi усr,анови <Iнс,гитут, серцrl
MiHicTepcT,Ba охорони з/Iоров'rI Украiни>
(iденl,иtРiкацiйний HoMep30[l50 l 064В), член KoMiciT

['о;rовний бухгыrтер дерх(авIiоТ установи <<1нститут

сорця Мirriс,герства охорони здоров'я Украiни>
(iденr,lлф i rtацi йний ном9р 29 462 l 4tJ 00), ч.lrен KoMicii,

IIачальrlик вiltдi;rу IоридичноТ слуrкби лержzlвноТ
ycTaI-1oI]14 <i1-1стиr,ут серця MiHicTepcTBa охорони
l]дt-lроtз'я Украiгrи>
З223З09065 ), сскре,гар

(iдсrrтифiкаlIiйtrи

#hRпвржАвнА
iстдновл

lcoMicii',
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Чернсгова
г'алина Михайлiвна

Амалялт
l]i;rьямс Арутлонович

Вillнiчук
Свiтлана Парфонiвна

Божко
олена Василiвна

лiсовсьтtий
Вадим Борисович

Coxtt1-1b

Тамара ГIeTpiBl-Ta

Головна мсдичfiа cec,l,pa лержаtsноТ устагtови
<<Iнстит,у,г серця V[iHicтepcr:Ba охорони здоров'я
УкраТлrи> (iддеr-rr,ифiкацiйний номер 2540В[)ЗOOЗ),
.l",tell tcoMicii,

Геtrсра"пLrIий /{иректор Щержавllого закладу
<Вr:еуtсраiллський lслitli.tний мелико*реабiлiтацiйrrий
кардiохiрург,iчллий IIe[ITp MiHicTepcTBa охорони
здоров'я Украi'лrи> (iдеrrтифiкацiйний номер
] 855В l255б), ч"гtеtл KoMiciT,

ТJачалыlик вiдлillу калрiв fJсржавlrогсr закJ]аду
<ВоеукраiFIсIlItий lс:riпi ч пий медико-рсабiлiтацiйrrий
кардliохiрургiчlлий IIеIIтр Mi1,1icTepcTBa охорони
з2lороrз'я Украiьrи> (|1еrrтифiкаltiйний номер
2085В07 l 0[l),,rлеt-r KoMioiT,

Заrс,гуttниtt меличноl,о лиректорr1 з медсестринства
/]оржавного заIOIаду <Всеукраiнський к.шiнiчний
медико-реабiлi,гацiйний кардiохiрургiчний центр
Мiнiс,герства охорони llдоров'я УкраIни>
(i;_lегrгис|iltацiйгrий }IofuIep 2,5З l 405 l 84), .1119, ttoMiciT,

Зас,гуIlниtс I-{ачilJiь}Iика 13iддliлу взаемодii з
tliдttрисмстtsilми, устtlновами,га органiзацiями, що
r'IaJle)(a,I,b д(о сфсри yttpaB.ltittllя MitlicTepcTBa
Мiнiс,герства oхороtlи зllоров'я YKpaiHlt
(iдцеrlтиф i кацiйrrий помер 2609902 t] 5 9 ), члеп ком i cii',

Нача.ltьник вiдrдiлу Kotlco.rri71olзaHoT :звiтнос,гi та
методоJIоI,iТ бухr,ыrтсрського облiку f[erlapr:aM{,;I{1,} з

фirтансово-еlсотlомiчних пи,lаI{ь, бухгалr,ерськог,о
об.lriку ,га ctliHaHcoBoj' звi,I,ностi Мiнiсl,герстваr
охорони здоlэов'я УкраТни (iден,гифiкацiйнrлii номер
22382 | g 662), чrlен KoMicii.
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Заступник MiHicTpa ,/z.//"#/zl


