
ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА ’ЖМЕРИНСЬКА ЛІКАРНЯ 
ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ’’

Ідентифікаційний код юридичної особи:
39875078

Місцезнаходження юридичної особи:
23100, ВІННИЦЬКА ОБІК, МІСТО ЖМЕРИНКА, ВУЛИЦЯ ДОБРОЛЮБОВА, 
БУДИНОК 2

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців про проведення державної реєстрації:
03.07.2015, 1 175 102 0000 001249

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:
БОРОВСЬКИЙ БОГДАН РОСТИСЛАВОВИЧ (Виконувач обов'язків головного 
лікаря комунальної установи "Жмеринська лікарня відновного 
лікування" до призначення' керівника цієї установи) - керівник



ПрЬвище, 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:
БОРОВСЬКИЙ БОГДАН РОСТИСЛАВОВИЧ

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:
06.07.2015, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 
21680000
06.07.2015, 1224, ЖМЕРИНСЬКА ОДПІ ГУ ДФС (М.ЖМЕРИНКА), 
39469292 (дані .прїо взяття на облік як платника податків)
06.07.2015, 10000000426746, ЖМЕРИНСЬКА ОДПІ ГУ ДФС
(М.ЖМЕРИНКА), 39469292 (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 № 406-411 
"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:
10000000426746

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом 
його економічної діяльності:
1

Дата та час видачі виписки:
07.07.2015 09:16:10

Внесено до реєстру:
Державний реєстратор

Сформовано документ:
Державний реєстратор

РУДЯК О.П.

РУДЯК О.П.



Додаток 2
до Положення про Реєстр неприбуткових 
організацій та установ

Жмеринська ОДПІ
(найменування органу державної податкової служби)

РІШЕННЯ N 43 від 07.07.2015 року
про внесення, повторне внесення, виключення, відмову у внесенні установи

(організації)

до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або

присвоєння установі (організації) іншої ознаки неприбутковості

(потрібне підкреслити)

На підставі статті 157 розділу III Податкового кодексу України та реєстраційної заяви (за формою N 1-РН)

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА

"ЖМЕРИНСЬКА ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ" 39875078

(повне найменування неприбуткової установи (організації)

23100. ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ. М.ЖМЕРИНКА. ВУЛ. ДОБРОЛЮБОВА. БУД. 2

(місцезнаходження неприбуткової установи (організації))

Попереднє рішення про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій (дата N3, ознака

неприбуткової установи (організації)
(заповнюється у разі повторного внесення, виключення до/з Реєстру неприбуткових установ та організацій або 

установі (організації) іншої ознаки неприбутковості)
і а г

Ознака неприбуткової установи (організації) 

Н ачальник / ^

Ж меринської ОДПІ
/  '

0 0 0 4

Примірник рішення отримано:

О.В.Кузевич

присвоєння

(посада особи установи (організації), 
яка отримала рішення) (підпис)

М. П.

20__року

Ж-V) с

(дата отримання рішення)


