
випискА
з €диного державного реестру юридичних осiб,

фiзичних осiбпiдприемцiв та громадських формувань

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦIЙНЕ ПIДПРИ€МСТВО
"МИКОЛАiВСЪКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР EKCTPEHOI

мЕдичноi допомоги тА мЕдицини кАтАстроФ,,
миколАiвськоi оБлАсноi рАди

Idенmафiкацiйнай Kod юр u0 ачноi особ u:
зlв22150

М ic цез нажо d uсе ння ю р ud uчно'i о iо б u :
54018, миколдiвськА оБл., MIcTo миколАiв, вулиця миколдIвськА,
Будинок 23

,Щаmа lepucaBHoi реесmрацiii, !аmа mа номер запuсу в €duному depxcaBHoMy peecmpi
юраdачнuх осiб, фiзuчнuх осiбпidпрuемцiв mа zромаdськuх формувань юрuduчно'i
особu, яка уmворена в раульmаmi переmворення:
28.12.2001 , 01.10.2019, I  522 145 0000 041411

Прiзваlце, iм'я mа по баmьковi осiб, якi маюmь правю вчаняmч юрuОччнi Dii Bid iweHi
юрuduчноt особu без doBipeHocmi, у mому чuслi пiDпuсуваmu dozoBopu, mа наявнiсmь
обмееrcень tцоdо преdсmавнацmва Bid iMeHi юраDuчно'i особu або фiзачпоi
особапidпрu€млlя:
сАмоЙлов АндрIЙ лЕонIдович керiвник



ПрЬвutце, iлt'я mа по баmьковi осiб, якi маюmь право вчаняmu юрudачнi di: i Bid iMeHi
юрuduчноt особu без doBipeHocmi, у mому часлi пidпuсуваmu dоzоворu, mа наявнiсmь
обмеuсень ulоdо преdсmавнuцmва Bid iMeHi юрuduчно'i особu або фiзuчноi
особапidпрuемця:
вiдомост1 вiдсутнi

,Щаmа mа номер запасу про вяmmя на облiк, назва mа iDенmuфiкацiйнi коdu opzaHiB

сmаmuсmuкu, MiHdoxoliB, Пенсiйноzо фонdу Укра'iнu, в якuх юраduчна особа

перебувае на облiку:
04. 0t.2002, головнЕ упрАвлтння рЕгIонАJIьноI  стАтистики,
216в0000
21.0з.200з, 140з5903, головнЕ упрАвлIння дпс у миколАiвськrЙ
ОБЛАСТI , МИКОЛАiВСЬКВ УПРАВЛIННЯ, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ
У м. миколАеВ]  (IнгульськиЙ рн м., 4З14 4129 (данi про взяття
на облiк як платника податкiв)
18.04.2002, 1,40201056з, головнЕ упрАвлIння дпс у миколАIвськтЙ
ОБЛАСТI , МИКОЛАiВСЬКВ УПРАВЛIННЯ, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ
у м. миколАевI  (IнгульськиЙ рн м., 4з144'729 (данi про взяття
на облlк як платника единого внеску)

Не пiдлягае постановц1 на облiк в пЕнсIЙноМУ ФонДI  УкРдIНИ у
зв'язку з прийняттям Закону Украiни вiд 04.07.2013 N9 406VI I
"Про внесення змlн до деяких законодавчих aKTiB Украlни у
зв' язку з проведенням адмiнiстративноi реформи"

[ aHi про основнuй вud еконоtуtiчноt iliяльносmi:
86.10 Щiяльнiсть лiкарняних закладiв

faHi про ре€сmрацiйнай HoJиep плаmнuка еduноzо внеску:
I40201056з

Клас професiйноzо разuку вuробнuцmва плаmнuка edaHozo внеску uлп вudоtп

ilоzо е ко номiчн ot d iяльнос mi :
1

,Щаmо mа час вudачi вuпuскu:
08.10.2019 15:49z26

Внесено do реесmру:

Сформовано dокуменm:
(пiдпункт 4 пункту 1

MiHjcTepcTBa юстицli У
вiд 25 листопада 20lб
зз59/5 )

iЁчл'"i

S?Жfr,fr:

ГЕТМАНЦЕВА

ГЕТМАНЦЕВА


