
ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ЗОЛОТОНІСЬКА РАЙОННА БАГАТОПРОФІЛЬНА 

ЛІКАРНЯ" ЗОЛОТОНІСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Ідентифікаційний код юридичної особи:
02005303

Місцезнаходження юридичної особи:
19702, ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., МІСТО ЗОЛОТОНОША, ВУЛИЦЯ ЛІКАРНЯНА, 
БУДИНОК 2

Дата державної реєстрації, Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридичної 
особи, яка утворена в результаті перетворення:
11.04.1996, 14.05.2019, 1 022 145 0000 001440

Прізвище, ім’я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені 
юридичної особи без довіреності, у  тому числі підписувати договори, та наявність 
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної 
особи-підприємця:
ПРИМАК СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ (в.о. директора) - керівник



Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені 
юридичної особи без довіреності, у  тому числі підписувати договори, та наявність 
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної 
особи-п ідприєм ця:
відомості відсутні

Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів 
статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа 
перебуває на обліку:
01.06.1993, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ,
21680000
31.05.1994, 3604, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРКАСЬКІЙ ОБЛАСТІ, 
ЗОЛОТОНІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЗОЛОТОНІСЬКА ДПІ(М.ЗОЛОТОНОША), 
39392109 (дані про взяття на облік як платника податків) 
11.02.1997, 2311020202, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДФС У ЧЕРКАСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ, ЗОЛОТОНІСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ЗОЛОТОНІСЬКА
ДПІ(М.ЗОЛОТОНОША), 39392109 (дані про взяття на облік як 
платника єдиного внеску)

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у 
зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-ЧІІ 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 
зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

Дані про основний вид економічної діяльності:
86.10 Діяльність лікарняних закладів

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:
2311020202

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом 
його економічної діяльності:

Дата та час видачі виписки
15.05.2019 08:31:21

Внесено до реєстру:
БЕЗВЕРХА Ю.М.

Сформовано документ:
БЕЗВЕРХА Ю.М.


