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1. Загальнi по.-lо;кення

1 .1, Комунальнир] заiiJiад <Лiвоберс,кгIа стоматологiчна полiклiнiка>

7ЩнiпровсъкоТ MicbB:oT пади (дацi - Заклад) с закдадом охорони здоров'я,

1,2. заклад CTBoLCilO на liiдcTaBi рiшrення ceciT MicbKoT ради вуд24,а7,2019 року

]ч9 9214,7 вiдповi.;rто до Закону УкраТги <Про мiсцеве самоврядування в

YKpaTHi>"

1.3. Власнвiксlм ,iак,lэ_l; с Tep,IT,э;.,lar:r,ilt громада MicTa

Щнiпровськсi пцir:ьл:t,I l)6ц-,i, iд;:л;тi.i,фiкзл,lйний код

знахсдження: про,;п. ýмитра Яворницького, 75, м, Щнiлро,

обл., 49000, УкраТна (далi - Власник),

i.4, Орган, до сiвери управпiнllя я,lог,f ч](одить

здоров'Я населенЕя !нiпрОвськоТ мiсъкоi ради

.чгrравлiння).

l .5, ЗаклаД с Illi;lgoT а.:].Г}ilни {о;rt )/с:.,{]]-о майна, Bcix шрав та обов'язкiв

Комунальi;огс '] i]ii jia|iJ' t<fJ,iiiгr1,+; ]i:l,pCIBcbкa MicbKa клiнiчна стOматологiчна

полiклiнiка J\& zl>> Щнiпроiiет-ровськоТ об;iасноТ ради>>, Комунальног0 закладу

к|lнiгlроВсъка стоh,lатологiЧна полiкЛiнiка j\s З> ýнiпровськоi MicbKoT ради> та

КомунальногО за:.,-лlД}',l<f;нiпро:i,3тровсь}:з пqiсъка дитяча стоматологiчна

полiклiнiка J\Ф 2> }iriг.pопетрсвсъкоi об;эс.:с l ради>>.

i.5. Заклад У c',oir-r дiя;tъностi кеOусться Конститучiсю УкраТни, законаN{и

УкраТни, постаноiзt,t,д Ве1эховноТ Радрт У-цJаiЪи, актами Президента УкраТни та

Kabirr.r1' l\4iHicTp,.B YKpa1t;:,, lJOPlii?.I1iE]-.}]\,tn,{ актамИ &{iHicTepcTBa охорони

=о"ро",",рiшенrrv,ttfilлillровсьл.оТlиi;ъкоТраДИ'аТакожакТаМи
Уповнова}{iеногО органУ YправлiНня та iнrirимИ нор\4атиВно-правови},{и актами,

локалъними акта1\{и Закладy i цим Статуто,я,

2 . Ir] :r fi llr,-I lrli +_l'], !; l ilя г ?l r n ii t i g з l l :r, а,Dд)ýсення Закладу

2.1.Найменуванrт,; i;,l,"l ад-,;;

Повне - К_с;,,у *ji:"-it,н?]й закjl,{д

f;нiпповськоТ rtic,,"r]: ,)э,,] ,

скорочене - (,j l,J[{*li]L>> ДЬ{Р,

2.2. Viiсце знах.огiт(itl., { За,* Jац_l,:

,:tjlinc бережна стоматологiчна полiклtiнiка>

Щнiпра, в особr

26510514, мiсце

,Щнiпропетровська

Заклад с департамент охорони

(далi - Уповноважений орган

r



вулиця Столетова, \З, м. ,.Щнiпро, 49000. УкраiЪа.

2.3. fuiiсце знахо.:,{,:е!]:{я вitол.реп,t,lени\ пiдроздiлiв:
2.З,1, СтоiчtатолоI,;чi]е зiддiлення .]\s 2:

- г{росш. Слобожа,,;JьлiIli,I, 99" м. ýг.iпро;
- вул.ГIередова, 571 В. м. fiнiпро;
- tsул. СофiТ КовацевськоТ, 5З-А, м ýHirrpo;

* tsу]т. CapaHcbKa,'t'Z. м" firliпро;
- вул. L[iирока, 2'22" ъi..Днiппо;
- вул.Г{утилiвсьнз 2t)" vr. lJHiirpo;
- tsул, Лиtiнева, З0. ьт" IIнiпро:
- в}л. Електрична" 1-i. м. zlrlrпpo.

2,з.2. Стоъцатологi,lне Biцдiлеrrня .NЪ З :

- пров. Феотивач1,1;иt?. 1 ;,:" fiнiпро;
- пр. IЪ{ануйлiвсьr<i.:1- ,]9, 1,1 ,Щнiпро;
- B}J. .Щементьсв:i. ,i" }]. /*iitliijo:

2,З,З" f,итяче t]а iilчl,].тfлiлг].lr{е вi,цдiлення JtГlr 1 - пс. СлобожанськиЙ, 42,

шr. fiнiпро.
2.З,4 .,Щитя.те стом;то]iогi.t;iс, вiддiлення Jt[s 2 :

- B),jl. [lIирока. -l ,' l - , Ц : ,. -, с о:

- By,,I.CapaHcbKi:. "|,|, i,л. Д,;itltlrl;
- ж/м Iгрень, B},;l _'rl,.lbcbt{a, 30, lrr" fiнiпро;
- ЖlМ Г{ри,шнirтр{: зr:,}. ь},т" ijBiTaFKoBa. 11, м. ýнiпро;
- в.у.]-r. Березинсь;iз_ j 8, l,T. /{нiпро;
- проts. Фестиг;а,l Ti,l:rlri- l " ..r. Дтлiпро:
- вул" Щемент'с:.,, ii. _irl. ,|tiliпро;
- вул. 20-рiччя Ii,:1l:.b оги, r|l. ,l.t. l]iаiпро.

З, jVf,eTzl ,i птэедшяет дiяльностi Закладу

З.1" Заклад ;Tв-]ijldlrit з r,ic,lolo зitдоволенЕя гrотреб дорослого та дитячого
насе.Iiення } висij,f..-,;rь.iсr;t;):. ,:*,l:b:r,ll знiй стсматологiчнiй допоплозi та ilослугах на

пiдставi ЕооилfiF_,,-] jlilс,,t,.-,jj,,ичноi роботи, удсскOналення сучасних методiв

дiаl,ностики, лiк; ili члir, та :li]{} r liз}Rоttr-tя поро}tниýи рота,

з.2. основнипди iirгj,]f \ii,iv Il: ,:я-тil-i"iс;l; З; r.таду с:

3.2"1. Оргаlтiза,: ,l ,-] ,]ё_i?;li,i-} п.:lа..:aлвi]Т пiкувапьно-дiагностичноТ допоN{оги

доросj-iо}"{у -:ij_ ,l"- -:. l-,,1 1., _:]i,l i:i.l(]1]]!irll з захворtованняl\{и зубiв та слизовоt

оболонки гLл,]),lл.ii l н., l,J ,it, rri;iri,:--l2{0rlЕIli rтрофiлактичних заходiв, вивчення i

3гiдно
Ныал, бdiлу каёрiв 
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