
 
 

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА 

УКРАЇНИ 

 
НАКАЗ 

 

20 жовтня 2015 

 

Київ 

 

№ 170 

 

 

Про реорганізацію  

державних підприємств та установ 

 

Відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, законів 

України «Про центральні органи виконавчої влади», «Про управління 

об’єктами державної власності», «Про державну реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб – підприємців», Положення про Державну санітарно-

епідеміологічну службу України, затвердженого Указом Президента України 

від 06 квітня 2011 року № 400, на виконання розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 02 вересня 2015 року № 909-р «Питання Міністерства 

охорони здоров'я» та відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я 

України від 18.09.2015 № 604 «Про утворення державної установи «Центр 

громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Реорганізувати державні підприємства та установи, що належать 

до сфери управління Держсанепідслужби України за переліком згідно з 

додатком 1 до цього наказу(далі – державні підприємства та установи), 

шляхом їх приєднання до Державної установи «Центр громадського здоров'я 

Міністерства охорони здоров'я України» (04071, м. Київ, вул. Ярославська, 

41). 
 

2. Взяти до відома, що наказом Міністерства охорони здоров'я України 

від 18.09.2015 № 604 «Про утворення державної установи «Центр 

громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» Державну 

установу «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я 

України» визначено правонаступником усіх прав та обов’язків державних 

підприємств та установ. 
 

3. Утворити комісії з реорганізацій державних підприємств та установ та 

затвердити їх голів, згідно з додатком 2 до цього наказу. 
 

4. Установити строк заявлення кредиторами своїх вимог – два місяці з 

дня опублікування повідомлення про реорганізацію державних підприємств та 

установ. 



5. Головам комісій з реорганізації державних підприємств та установ: 

5.1. Протягом двох робочих днів з дня підписання цього наказу 

затвердити персональні склади комісій з реорганізацій, розробити та 

затвердити плани заходів щодо реорганізації державних підприємств та 

установ, й організувати їх виконання; 

5.2. Протягом трьох робочих днів з дня підписання цього наказу 

повідомити у встановленому порядку відповідних державних реєстраторів про 

прийняття рішення щодо припинення державних підприємств та установ, 

здійснити заходи щодо публікації оголошень про реорганізацію державних 

підприємств та установ, порядок і терміни заявлення вимог кредиторами, і 

подати документи, необхідні для внесення відповідних записів до Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (далі – 

Єдиний державний реєстр); 

5.3. Забезпечити здійснення заходів щодо попередження та 

працевлаштування працівників державних підприємств та установ відповідно 

до встановлених законодавством вимог; 

5.4. Провести інвентаризацію майна державних підприємств та установ, 

їх активів, пасивів та зобов’язань в установленому законодавством порядку. 

5.5. Вжити необхідних заходів щодо стягнення дебіторської 

заборгованості та погашення кредиторської заборгованості державних 

підприємств та установ; 

5.6. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторами 

скласти передавальні акти, які мають містити положення про 

правонаступництво щодо всіх зобов'язань державних підприємств та установ, 

стосовно всіх їх кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, що 

оспорюються сторонами, та подати такі передавальні акти на затвердження до 

Держсанепідслужби України. 

5.7. Забезпечити передачу документації та знищення печаток і штампів 

відповідно до чинного законодавства; 

5.8. Протягом двох робочих днів з дати внесення до Єдиного державного 

реєстру запису про припинення відповідної юридичної особи надати до 

Відділу правового забезпечення Держсанепідслужби України повідомлення 

про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи; 

5.9. Забезпечити щотижневе (до 12.00 год. кожного четверга) надання до 

Відділу правового забезпечення Держсанепідслужби України інформації про 

стан виконання планів заходів з реорганізацій державних підприємств та 

установ. 
 

6. Уповноважити голів комісій з реорганізації державних підприємств та 

установ на здійснення від імені відповідних державних підприємств та 

установ всіх передбачених законодавством дій, необхідних для проведення 

державної реєстрації припинення юридичної особи, в тому числі подання 

державному реєстратору документів, які є необхідними для проведення 

державної реєстрації припинення юридичної особи. 
  

7. Установити термін реорганізації державних підприємств та установ, 

зазначених у додатку 1 до цього наказу, до 31.12.2015. 
  



8. Відділу правового забезпечення Держсанепідслужби України 

забезпечити координацію роботи стосовно реорганізації державних 

підприємств та установ. 
 

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

Т.в.о. Голови                                                                                       С.В. Протас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  Додаток № 1 до Наказу  

Держсанепідслужби України  

«20» жовтня 2015 року № 170 

ПЕРЕЛІК 
державних підприємств та установ Державної санітарно-

епідеміологічної служби України, що реорганізуються шляхом їх 

приєднання до Державної установи «Центр громадського здоров'я 

Міністерства охорони здоров'я» 
 

код ЄДРПОУ Найменування державних підприємств та установ 

21616946 Державне підприємство «Комітет з питань гігієнічного 

регламентування Державної санітарно-епідеміологічної служби 

України» 

31668892 Державне підприємство «Центр реєстрів державної санітарно-

епідеміологічної служби України» 

38780499 Державне підприємство «Науково-практичний центр 

дезінфектології та профілактичної медицини Державної санітарно-

епідеміологічної служби України» 

38498694 Державна установа «Кримський республіканський лабораторний 

центр Держсанепідслужби України» 

38512294 Державна установа «Вінницький обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України» 

38474592 Державна установа «Волинський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України» 

38431598 Державна установа «Дніпропетровський обласний лабораторний 

центр Держсанепідслужби України» 

38531102 Державна установа «Донецький обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України» 

38499986 Державна установа «Житомирський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України» 

38475462 Державна установа «Закарпатський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України» 

38461727 Державна установа «Запорізький обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України» 

38331800 Державна установа «Івано-Франківський обласний лабораторний 

центр Держсанепідслужби України» 

38518118 Державна установа «Київський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України» 

38435613 Державна установа «Кіровоградський обласний лабораторний 

центр Держсанепідслужби України» 

38476320 Державна установа «Луганський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України» 

38501853 Державна установа «Львівський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України» 



38458316 Державна установа «Миколаївський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України» 

38477737 Державна установа «Одеський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України» 

38502841 Державна установа «Полтавський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України» 

38503358 Державна установа «Рівненський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України» 

38523259 Державна установа «Сумський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України» 

38480231 Державна установа «Тернопільський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України» 

38493324 Державна установа «Харківський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України» 

38481146 Державна установа «Херсонський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України» 

38481979 Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України» 

38469768 Державна установа «Черкаський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України» 

38453009 Державна установа «Чернівецький обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України» 

38509742 Державна установа «Чернігівський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України» 

38363663 Державна установа «Лабораторний центр Держсанепідслужби 

України на водному транспорті» 

38513502 Державна установа «Лабораторний центр на залізничному 

транспорті Держсанепідслужби України» 

38513586 Державна установа «Лабораторний центр на повітряному 

транспорті Держсанепідслужби України» 

38518296 Державна установа «Київський міський лабораторний центр 

Держсанепідслужби України» 

38491149 Державна установа «Севастопольський міський лабораторний 

центр Держсанепідслужби України» 

____________________________________________________________ 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2 до Наказу  

Держсанепідслужби України  

«20» жовтня  2015 року №  170 

ПЕРЕЛІК 
голів комісій з реорганізації державних підприємств та установ 

Державної санітарно-епідеміологічної служби України, що 

реорганізуються шляхом їх приєднання до Державної установи 

«Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я» 
 

ПІБ, 

 ідентифікаційний номер 

Найменування державних підприємств та установ,  

код ЄДРПОУ 

Вітер 

Володимир Пилипович 

 

Державне підприємство «Комітет з питань гігієнічного 

регламентування Державної санітарно-епідеміологічної 

служби України»  

21616946 

Соколовський  

Микола Васильович 

 

Державне підприємство «Центр реєстрів державної санітарно-

епідеміологічної служби України»  

31668892 

Штиль  

Олександр Васильович 

 

Державне підприємство «Науково-практичний центр 

дезінфектології та профілактичної медицини Державної 

санітарно-епідеміологічної служби України»  

38780499 

Максимчук  

Марина Михайлівна 

 

Державна установа «Кримський республіканський 

лабораторний центр Держсанепідслужби України»  

38498694 

Зайцева 

Валентина Григорівна 

 

Державна установа «Вінницький обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України»  

38512294 

Гусєва  

Ольга Миколаївна 

 

Державна установа «Волинський обласний лабораторний 

центр Держсанепідслужби України»  

38474592 

Штепа  

Олександр Пимонович 

 

Державна установа «Дніпропетровський обласний 

лабораторний центр Держсанепідслужби України»  

38431598 

Гончаренко  

Василь Іванович 

 

Державна установа «Донецький обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України»  

38531102 

Парамонов  

Зіновій Михайлович 

 

Державна установа «Житомирський обласний лабораторний 

центр Держсанепідслужби України»  

38499986 

Павлище  

Еріка Федорівна 

 

Державна установа «Закарпатський обласний лабораторний 

центр Держсанепідслужби України»  

38475462 

Гуляш  

Володимир Миколайович 

 

Державна установа «Запорізький обласний лабораторний 

центр Держсанепідслужби України»  

38461727 

Савчук  

Руслан Миколайович 

 

Державна установа «Івано-Франківський обласний 

лабораторний центр Держсанепідслужби України»  

38331800 



Гринчук  

Галина Миколаївна 

 

Державна установа «Київський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України»  

38518118 

Касьяненко 

 Іван Іванович 

 

Державна установа «Кіровоградський обласний лабораторний 

центр Держсанепідслужби України»  

38435613 

Радченко  

Олександр Іванович 

 

Державна установа «Луганський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України»  

38476320 

Урбанович  

Микола Васильович 

 

Державна установа «Львівський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України»  

38501853 

Артамонов  

Олександр Петрович 

 

Державна установа «Миколаївський обласний лабораторний 

центр Держсанепідслужби України»  

38458316 

Засипка  

Любов Гнатівна 

 

Державна установа «Одеський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України»  

38477737 

Хайлов  

Андрій Володимирович 

 

Державна установа «Полтавський обласний лабораторний 

центр Держсанепідслужби України»  

38502841 

Сафонов 

 Роман Валерійович 

 

Державна установа «Рівненський обласний лабораторний 

центр Держсанепідслужби України»  

38503358 

Збаражський 

Володимир Петрович 

 

Державна установа «Сумський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України»  

38523259 

Дністрян  

Степан Семенович 

 

Державна установа «Тернопільський обласний лабораторний 

центр Держсанепідслужби України»  

38480231 

Махота  

Любов Степанівна 

 

Державна установа «Харківський обласний лабораторний 

центр Держсанепідслужби України»  

38493324 

Хондусь  

Олександр Леонідович 

 

Державна установа «Херсонський обласний лабораторний 

центр Держсанепідслужби України»  

38481146 

Главацький  

Ярослав Степанович 

 

Державна установа «Хмельницький обласний лабораторний 

центр Держсанепідслужби України»  

38481979 

Сьомак  

Михайло Олексійович 

 

Державна установа «Черкаський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України»  

38469768 

Торський  

Сергій Іванович 

 

Державна установа «Чернівецький обласний лабораторний 

центр Держсанепідслужби України»  

38453009 

Куліцький 

Богдан Георгійович 

 

Державна установа «Чернігівський обласний лабораторний 

центр Держсанепідслужби України»  

38509742 

Подуст  

Тамара Григорівна 

 

Державна установа «Лабораторний центр Держсанепідслужби 

України на водному транспорті»  

38363663 

Макомела  

Роман Миколайович 

 

Державна установа «Лабораторний центр на залізничному 

транспорті Держсанепідслужби України»  

38513502 



Бевз 

Олександр Іванович 

 

Державна установа «Лабораторний центр на повітряному 

транспорті Держсанепідслужби України»  

38513586 

Гунченко 

Наталія Володимирівна 

 

Державна установа «Київський міський лабораторний центр 

Держсанепідслужби України» 

38518296 

Максимчук  

Марина Михайлівна 

 

Державна установа «Севастопольський міський лабораторний 

центр Держсанепідслужби України»  

38491149 

____________________________________________________________ 

 


