
W
витяг

з €диного державного реестру юридичЕих осiб, фiзичних
осiб-пИfrриемцiв та громадських формувань

Вiдповiдно до cTaTTi 11 Закону Украiни "Про державну реестрацiю юридичних осiб, фiзичних
осiб-пiдприсмцiв та громадських формувань" на запит: Бабич BiKTop Васильович вiд 09.09.2020
за кодом 127055569623 станом на 09.09.2020 16:00:06 вiдповiдно до наступних критерiiв пошуку:

Коd €fРПОУ юрuduчноt особu: 0 2 010 7 0 6

,Щ о D о кум ен пtу в н е спl u :

вiцомостi про центральний чи мiсцевий орган виконавчоt владиl до
сфери управлiння якого належить юридична особа публiчного права або
який здiйснюе функui1 з управлiння корпоративними правами держави у
вiдповiднiй юридичнiй особi

}4ета дiяльностi громадського формування

Перелrк засновникiв (учасникiв) юридичноr особи

Тнформацiя про кlнцевого бенефiцiарного власника (контролера)
юридично1 особи, у тому числi кiнцевого бенефiцiарного власника
(контролера) 1r засновника, якщо засновник юридична особа,
аб,э iнформаuiя про вiдсутнiсть кiнцевого бенефiшiарного власника
(контролера) юридично1 особи, у тому числi кiнцевого бенефiцiарного
власника (контролера) r1 засновника

Мiсцезнаходження юридично1 особи

Види дiяльностi

Назви органiв управлiння юридичноr особи

Вiдомостi про керiвника юридично1 особи, а також про
можуть вчиняти д_i1 вiд iMeHi юридично\ особи, у тому
доIrовори, тощо

Вiдомостi про членiв керiвних органiв

rнших
числ]_

осiб, якi
пiдписувати

Розмiр
частки

статутноrrо
кожного iз

(складеного) капiталу (пайового фонду) та розмiр
засновникiв (учасникiв)

Вид установчого документа

Щанi про розпорядчий акт/ на пiдставi якоrrо створено юридичну особу
(KpiM мiсцевих рад та rxHix виконавчих KoMiTeTiB)

2556а570Стор. lз5



,MoCTi про установчиЙ документ, на пiдставi

_Jмування, - у разi створення юридичноr особи
JKyMeHTa iншого громадського формування

якоIо дiс громадське
на пiдставi установчого

Iнформачiя для здiйснення зв'язку з юридичною особою

Лата та номер запису в Сдиъному державному peecTpi

данi про перебування юридично1 особи у процесi припинення/ у тому

числi данi про рiшення щодо припинення юридично1 осаби, вiдомостi про

комiсiю з припинення (лiквiдатора, лiквiдацiйну комiсiю тощо) та про

строк/ визначений засновниками (учасниками) юридично7 особи, судом

або органом' що прийняв рiшення про припинення юридично1 особи, для

заявлення кредиторами cBorx вимог

данi про скасування рiшення засновникiв (учасникiв) або уповноваженого
ними органу щодо припинення юридично:- особи

данi про юридичних осiб, правонаступником яких е зареестрована
юридична особа

Мiсце зберiгання реестрацiйноr справи в паперовiй формi

данi про надання вiдомостей з €диного державного ресстру

вiдомос,ri, отриманi в порядt{у iнформачiйноr взаемодir мiж Сдиним

державнИм ресстРом та iнформаUъйнимИ системаМи державних органiв

надастьсЯ iнформаlriя з единоГо державНого реестРу юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв

та громадських формувань (ещр) у кiлькостi 1, записiв:

Запис 1

найменування юрudччноi особч mа скорочене у разi йоzо наявносmi:

комундльний iдклдд"хустськиЙ БдзовиЙ мЕдичниЙ ФдховиЙ
колЕдж"зАкАрпАТсъкоi оБлАсно1 рАди",хБмФк"

Idенmuфiкацiйнuй Kod юраduчноt особu :

02010706

АкппуалtьнuЙ спtан на факmuчну dаmу mа час формування:
зареестровано

Ор zанiз ацiй н о - пр ав о в а ф орм а ю р u d uч н ot о со б u :

КОIЧУНАЛЬНА ОРГАНIЗАЦIЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

25560570 Стор. 2 з 5

l



прNльнuй чu мiсцевuй opzaH вllконавчоi влшла, do сферауправлiння яко?о нN,е}кumъ

рdччна особа,;;;;;;",rо)роrо ооЬ o*ua зdiйснюе фуiкцti з управлiння КОРПОРаmuВНuМu

равамч dернсавч у вidповidнiй юрuduчнiй особi:

Вiдо*о"пi вiдсутнi

\

у:::rж:'т;;:;:':::Х::;::Т" обл. , MicTo хуст (пн) , ВУЛИЦЯ ЛЬВIВСЬКА'

будинок ]-43

/
вudч екон омiчно't diяльно сmi:

85.41 Фахова передвища ocBiTa
В5.4 2 Вища ocBiTa

(основний) ;

Iнформацiя про кiнцевоzо бенефiцiарноzо власнuка (конmролера) юрudччноi особu, у mому чuслi

вidомосmi npo юрudiчнuх осiб, через якuх зdiйснюеmu"" iпоriреdкованuй вплuв на юрuluчну

керiвнuк юрudччноt особu, а паакоJtс вidомосmi про iншuх осiб, якi моJrcуmь вчuняmu dit Bid

iменiюрudччноiособu,уmол'учuслiпidпuсуваtпudоzоворu'lпоu4о:
БдБич BIKTop вдсильович (виконуючий обов"язки ДИРеКТОР1: ::iО":л:i::"""
сесilЗакарпатськоlобласноlрад'"lд18.03.2О2Qр.Ns]-711)Кер]-ВНИк

особ7,:

Вiдомостi вiдсутнi

РОСОХА ОКСАНА IBAHIBHA - представник

Розлаiр сrпаmуtпн о zo (склаd ен о zo) капim ally (п ай о во zo ф oHdy) :

З7OЗ526,а0 грн,

Вud усmановчо2о dокуменmа:

Статут

,ЩаmаtпаномерЗапuсув€duнолlуdернсавнолlуреесmрiюрulачнuхосiб,фiзuчнuхосiб.
' 

пiёпрtlемцiв tпа zpoMadcbKux Ф ормувань :

ДатаДерЖаВНоiреестрацir:11.01.2002ЩатаЗапИсУ:19.01.2005Номер'запису z LЗ25120000000004З

,Щанi прО перебуваНня юрuduЧноt особu у'процесi прuпuнення, у tпому чuслi dанi про рitпення

u4оdо прuпuнення юрuluчноi особu:

255605?О Стор. З з 5

Вiдомостr вiдсутнr



ilоспri про комiсiю з прапuнення:
loмocтi вiдсутнi

BidoMocmi про сmрок, влlзначенuй засновнllкалru (учаснuкаttпа) юраduчноi особu, суdолl або
opzaшoш, tцо прайняв рitаеннялrро прuпшнення юраduчноi особа, dля заявлення креdumора]иа
cBoik вuмое:
Вiдомостi вiдсутнi

,,Щанi про скасувоння рitпення засновнакiв (учаснuкiв) або уповноваilсено?о нама орzану лцоdо
прuпанення юраduчно:t о со ба :
Вiдомостi вiдсутнi

.Щанi про юрudачнuх осiб, правонасmупнакоJуI якuх е заре€сmрована юраdачна особа:
Вiдомостi вiдсутнi

Мiсце зберizання ре€сmрацiйно'i справu в паперовiй форлli:
Хустська районна державна адмiнiстрацiя Закарпатськоi областi

faHi про наdання вidолиосmей з €dшноzо depMcaBHozo ре€сmру юраdачнuх осiб, фiзачнах осiб-
пidпр u емцiв rп а zp омаd с ъ к uх ф орлlу в ань :
Витяг про юридичну особу, 02.09.2020 08 z16:49, 25516З'72, БАБИЧ В]КТОР
ВАСИЛЬОВИЧ

BidoMoclпi, ompaMaHi в поряdку iнформацiйноi взаемоdit Miatc €dшнuм deparcaBHttM реесmром
юрuduчнах осiб, фiзuчнuх осiб - пidпраемцiв mа zромаdськuх формувань лпа iнформацiйнuма
сасmеJпалrа d epctcaBHax opzaHiB :

06. 04.L994, дЕржАвнА служБА стАтистики укрАiни, з7507вв0

2L".08.1997, 15, головнЕ упрАвл]ння дпс у зАкАрпАтськ]Й оБлАстI,
ХУСТСЬКЕ УПРАВЛIННЯ, ХУСТСЪКА ДПI (М]СТО ХУСТ), 4Зl4З065, (данi про
взяття на облiк як платника податкiв)

,Щаmа mа час формування вuпхя2у:
09.09.2020 16:04:З1

€диний державний рееgгр юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та |ромадських формувань знаходиться
у cTaHi формуваннЯ. Iлформацiя цро юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та Iромадських формlъань та
зареестрованих до 01.07.20М та не включених до единого державного реестру юридичЕих осiб, фiзичних осiб-

25560570Стор,4з5

10.05.L994, 16010025, головнЕ упрАвлIння дпс у зАкАрпАтськIЙ оБлАстт,
ХУСТСЬКЕ УПРАВЛIННЯ/ ХУСТСЬКА ДПI (}4ICTO ХУСТ), 4ЗL43065, З, (данi про
взяття на облiк як платника единого внеску)



,мцiв та громадських формувапь отриN{у€ться в органi виконавчоi В"'I0.1Иl в яItому проводилась державlIа

рацiя.

rycTcbкa раЙонна державна адмiнiстрацiя
Закарпатськоi областi

Ковач E.I.

25560570Стор.5з5
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