
єдиний державний реєстр юридичних осіб та Фізимних осіб-шдприємців

ДЕРЖАВНА' РЕЄСТРАЦІЙНА 
С Л У Й іА  УКРАЇНІ

ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців

Відповідно до статті 20 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та 
фізичних осіб-підприємців" на запит: КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, 
ЗАКЛАД) МІЖГІРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ від 02.02.2015 за № 20011772 станом 
на 02.02.2015 відповідно до наступних критеріїв пошуку:

Код ЄДРПОУ: 0201072 9
надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців (ЄДР) у кількості 1 записів:

Запис 1

Повне найменування юридичної особи та скорочене у  разі його наявності:
МІЖГІРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ, МІЖГІРСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ
Ідентифікаційний код юридичної особи:
02010729
Організаційно-правова форма:
КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)
Місцезнаходження юридичної особи:
90000, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ., МІЖГІРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ 
МІЖГІР'Я, ВУЛИЦЯ ШЕВЧЕНКА, БУДИНОК 82
Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у  тому числі прізвище, ім'я, по 
батькові, місце проживання, якщо засновник -  фізична особа; найменування, 
місцезнаходження та ідентифікаційні й кед юридичної особи, якщо засновник -  
юридична особа:
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА РАДА, індекс 38000, Закарпатська обл., місто 
Ужгород, ПЛОЩА НАРОДНА, будинок 4, 25435963, розмір внеску до 
статутного фонду - 0.00 грн.
Дані про розмір статутного капіталу (статутного або складеного капіталу) та про 
дату закінчення його формування:
0.00 грн.
Основний вид економічної діяльності: 
85.42 Вища освіта
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Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються 
(призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти 
юридичну особу у  правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право 
вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у  тому числі підписувати 
договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної 
особи:
ІВЛЄВА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА - підписант, ІВЛЄВА ВІКТОРІЯ 
ВОЛОДИМИРІВНА - керівник
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної 
реєстрації юридичної особи -  у  разі, коли державна реєстрація юридичної особи була 
проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію 
юридичнім осіб та фізичних осіб-підприємців":
відомості відсутні
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 
включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу - у  разі, коли 
державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом 
України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців":
31.12.1998, 13.10.2005, 1 314 120 0000 000186
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 
проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті 
перетворення:
відомості відсутні
Статус відомостей про юридичну особу:
відомості не підтверджено
Дані про перебування юридичної особи у  процесі провадження у  справі про банкрутство, 
санації:
відомості відсутні
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення:
відомості відсутні
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава 
для його внесення:
відомості відсутні
Дата відміни державної реєстрації припинення юридичної особи, підстава для її 
внесення:
відомості відсутні
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