
випискА
з €диного державного ре€стру юридичних осiб,

фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНО[О ВIДПОВIДАЛЬНIСТIО
"мЕдичниЙ цвнтр "дIАIиЕд"

Idенmuфiкацiйнuй KoD юр ud uчн,о| особ u:

з911 411 4

Mic цез нахо dже ння юр uD u,tHot о со б u :

ввооо, зАкдрпдтськд оБл., MICTo юкгород, вулиця I]]вАБськА,

Будинок 4з

Щаmа mа но.мер запuсу в €duному depшcaBHo"My peecmpi юрuduЧнuх осiб, фiзuчнuХ

осiб-пidпр u€мцiв mа zpoM.adcbKux фор"мувань :

зо. о 4.2OI5, 1 з24 I02. 0000 0091з0

Прiзвuu4е, fu'я mа по баmьковi осiб, якi л,tаюmь право вчuнЯmu юрuDuчнi dii' BiD iMeHi

юрuDччноi' особu без doBipeHocmi, у mо"му чuслi пidпuсувоmu dozoBopll, mа наявнiсmь

облtенсень l.оцоDо преdсmавнuцmва Bid iMeHi юрuDuчноt особu або фiзuчноi'

особu-пidпрuсмtця:
СМАГА ОЛЬГА СВГЕНIIВНА керiвник



Прiзвuulе, iлt'Я mа пО баmьковi осiб, якi маюmь право бчuняmu юрuDuчнi dii. Bid iMeHi
юрuDuчноi' особu без DoBipeHocmi, у пlому чuслi ttidпuсувпlпч DozoBopll, mtl наявнiсmь
обмеэttень u4оDо преdсmавнuцmва BiO iлeHi юрttdччноi особu або фiзuчноr'
особ u-пidпр uемця:
СМАГА ОЛЪГА СВГЕНIТВНА

fаmа mа ноJwер запuсу про взяmmя на облiк,
сmаmuсmuкu, MiHOoxoDiB, Пенсiйноzо фонОу
перебувае на облiку:
05, 05, 2015, головнЕ упрАвлrння рЕгIонАлъноI стАтис тики,
216в0000
з0, 0 4,2015, 070115о 591,66, икгородсъкА оБ, сднднд дЕря{АвндПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIНня дФс у здмрпдтсъкIйоБЛАСТI (ВlддIЛЕННЯ У МIСТI УхшоРоД) , З9595916 (данi про взяттяна облiк як платника податкiв )

з0. 0 4 .2015, 100оооооз9оз46, уN{городськА оБ, сднднд дЕрмвндПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛIНня дФс у здмрпдтсъкIйоБлАстI (вIдДIлЕннЯ У MICTI ухtгород) , з9595916 (данi про взяттяна облiк як платника сдиного внеску)

Не ПlДllЯГаС ПОСТановцi на облiк в пЕнсrйному ФондI укрдiгtи узв'язку з приЙняттям Закону Украiни вiд О4.О1.2ОLЗ N9 4O6-VII
"ПрО внесеннЯ змiН до деяких законодав чих aKTiB Укра 7ни узв' язку з проведенням адмiнiстративноr реформи''

laHi про основнuй вuD економiчноi' diяльносmi:
В б . 10 .Щiяльнiсть лiкарн яних закладiв

дqнi про ре€сmрацiйнuй номер плаmнuка eduHozo внеску:10000000з9Oз46

клас професiйноzо рu3uку вuробнuцmва плаmнuка eduHozo внеску за основнrlлt вudо-uйоzо е ко н олп iч н oi' d iял ь н о с mi :
1

fаmа mч час вudачi вllпuскu:

назва mа idенmuфiкацiйнi коdu opzaHiB
Украiнu, в якuх юрudшчна особа

дурнЕвич н. м.

дурнЕвич н. м.

Внесено do реесmру:

Сфорлtовано doKyMe,

З0.06.20L1 15:О9:О


