
витяг
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: від 11.10.2019 за 
№ 1005838468 станом на 11.10.2019 відповідно до наступних критеріїв пошуку:

КодЄДРПОУ: 39875078
надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 4 записів:

Запис 1

Повне найменування юридичної особи та скорочене у  разі його наявності:
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖМЕРИНСЬКА ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО 
ЛІКУВАННЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ", КНП "ЖМЕРИНСЬКА ЛВЛ ВОР"
Ідентифікаційний код юридичної особи:
39875078
Місцезнаходження юридичної особи:
23100, ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЖМЕРИНКА, ВУЛИЦЯ ДОБРОЛЮБОВА, БУДИНОК 2
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 
проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті 
перетворення:
03.07.2015, 09.10.2019, 1 175 145 0000 001446
Відомості про перебування юридичної особи у процесі припинення:
відомості відсутні
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава 
для його внесення:
відомості відсутні
Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, 
підстава для його внесення:
відомості відсутні *
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Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:
39875078, КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЖМЕРИНСЬКА ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО 
ЛІКУВАННЯ", 23100, Вінницька обл., місто Жмеринка, ВУЛИЦЯ ДОБРОЛЮБОВА, 
будинок 2
Дані про реєстраційні дії:
Державна реєстрація юридичної особи шляхом перетворення; 09.10.2019 
11751450000001446; Рудяк Олена Петрівна; Виконавчий комітет 
Жмеринської міської ради
Запис 2

Повне найменування юридичної особи та скорочене у  разі його наявності:
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЖМЕРИНСЬКА ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ", КУ 
"ЖМЕРИНСЬКА ЛВЛ"
Ідентифікаційний код юридичної особи:
39875078
Місцезнаходження юридичної особи:
23100, ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЖМЕРИНКА, ВУЛИЦЯ ДОБРОЛЮБОВА, БУДИНОК 2
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 
проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті 
перетворення:
відомості відсутні
Відомості про перебування юридичної особи у  процесі припинення:
відомості відсутні
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава 
для його внесення:
09.10.2019, 11751120005001249, припинено, за рішенням засновників
Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, 
підстава для його внесення:
відомості відсутні
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:
відомості відсутні
Дані про реєстраційні дії: ,
Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи; 
03.07.2015 11751020000001249; Рудяк Олена Петрівна; Жмеринська 
районна державна адміністрація Вінницької області
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Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 17.09.2015 11751070001001249; Рудяк 
Олена Петрівна; Жмеринська районна державна адміністрація Вінницької 
області; зміна додаткової інформації
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи; 
22.12.2016 11751050003001249; Левінський Анатолій Анатолійович; 
Жмеринська районна державна адміністрація Вінницької області; інші 
зміни
Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або 
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в 
результаті реорганізації; 20.12.2018 11751270004001249; Рудяк Олена 
Петрівна; Виконавчий комітет Жмеринської міської ради
Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті 
реорганізації; 09.10.2019 11751120005001249; Рудяк Олена Петрівна; 
Виконавчий комітет Жмеринської міської ради
Запис З

Повне найменування юридичної особи та скорочене у  разі його наявності:
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖМЕРИНСЬКА ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО 
ЛІКУВАННЯ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ", КНП "ЖМЕРИНСЬКА ЛВЛ ВОР"
Ідентифікаційний код юридичної особи:
39875078
Місцезнаходження юридичної особи:
23100, ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЖМЕРИНКА, ВУЛИЦЯ ДОБРОЛЮБОВА, БУДИНОК 2
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 
проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті 
перетворення:
03.07.2015, 09.10.2019, 1 175 145 0000 001446
Відомості про перебування юридичної особи у  процесі припинення:
відомості відсутні
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава 
для його внесення:
відомості відсутні *
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Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, 
підстава для його внесення:
відомості відсутні
Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:
39875078, КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЖМЕРИНСЬКА ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО 
ЛІКУВАННЯ", 23100, Вінницька обл. , місто Жмеринка, ВУЛИЦЯ ДОБРОЛЮБОВА, 
будинок 2
Дані про реєстраційні дії:
Державна реєстрація юридичної особи шляхом перетворення; 09.10.2019 
11751450000001446; Рудяк Олена Петрівна; Виконавчий комітет 
Жмеринської міської ради
Запис 4

Повне найменування юридичної особи та скорочене у  разі його наявності:
КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА "ЖМЕРИНСЬКА ЛІКАРНЯ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ", КУ 
"ЖМЕРИНСЬКА ЛВЛ"
Ідентифікаційний код юридичної особи:
39875078
Місцезнаходження юридичної особи:
23100, ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ЖМЕРИНКА, ВУЛИЦЯ ДОБРОЛЮБОВА, БУДИНОК 2
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 
проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті 
перетворення:
відомості відсутні
Відомості про перебування юридичної особи у  процесі припинення:
відомості відсутні
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава 
для його внесення:
09.10.2019, 11751120005001249, припинено, за рішенням засновників
Дата та номер запису про відміну державної реєстрації припинення юридичної особи, 
підстава для його внесення:
відомості відсутні

*

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареєстрована юридична особа:
відомості відсутні
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Дані про реєстраційні дії:
Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи;
03.07.2015 11751020000001249; Рудяк Олена Петрівна; Жмеринська 
районна державна адміністрація Вінницької області
Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі 
змінами в установчих документах; 17.09.2015 11751070001001249; Рудяк 
Олена Петрівна; Жмеринська районна державна адміністрація Вінницької 
області; зміна додаткової інформації
Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;
22.12.2016 11751050003001249; Левінський Анатолій Анатолійович; 
Жмеринська районна державна адміністрація Вінницької області; інші 
зміни
Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або 
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в 
результаті реорганізації; 20.12.2018 11751270004001249; Рудяк Олена 
Петрівна; Виконавчий комітет Жмеринської міської ради
Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті 
реорганізації; 09.10.2019 11751120005001249; Рудяк Олена Петрівна; 
Виконавчий комітет Жмеринської міської ради
Номер, дата та час формування витягу:
1005838468, 11.10.2019 08:36:29

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому 
проводилась державна реєстрація.

Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання 
надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, 
витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні 
документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу 
може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.miniust.gov.ua/.
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