
ВИПИСКА 
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб-гіідгіриємців та громадських формувань

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"МАЛИНСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ

М ЕД И К О-С А Н ІТАРН О І ДО П О IV! О Г И '' М А Л И Н С ЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

Ідентифікаційний код юридичної особи: 
38395183

Місцезнаходження юридичної особи:
11603, ЖИТОМИРСЬКА ОБЛ., МІСТО МАЛИН, ВУЛИЦЯ СУВОРОВА, БУДИНОК 
83Б

Дата державної реєстрації, Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіо-нідириємців ти громадських формувань юридичної 
особи, яка утворена в результаті перетворення:
22.10.2013, 18.09.2018, 1 308 145 0000 001305

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 
оомежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної
особи-ніднриємця:
АНДРІЙЦЕВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ (Виконує обов'язки головного 
лікаря) - керівник



Прізвище, ім'я та по батькові осіб, які миють 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-піднр исм ця:
відомості відсутні

Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів 
статистики, Міидоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа

гТло^гоТз, головне управління регіональної с т а т и с т и к и,

13.08.2014, '7 89, МАЛИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА 
ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
(М.МАЛИН), 39487678 (дані про взяття на облік як платника

23 Ю . 2 0 1 3  1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 4 5 ,  МАЛИНСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА 
ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ДФС У ЖИТОМИРСЬКІЙ 
ОБЛАСТІ (М.МАЛИН), 394 87 67 8  (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 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 
зв'язку з проведенням адміністративної реформи #

Дані про основний вид економічної діяльності:
86.21 Загальна медична практика

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:
10000000043145

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом 
його економічної діяльності:
7

Дата та час видачі виписки:
19.09.2018 08:46:00

Внесено до реєстру:

Сформовано документ:
(підпункт 4 пункту 

Міністерства юстиції 
від 25 листопада 201 
3359/5)

ЗАЙЧЕНКО Л.А.

ЗАЙЧЕНКО Л.А.1 Нака 
Украї 
6 року


