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Сmаmуm П Р ИВ ДТ НОГО П ЩП Р Ие МСТВД
< МЕР ЕЖА МЕДИLIНИХ ЦЕНТР IB к Р О!ИНАлl

(нова реdакцiя)

Загальнi зборИ власникiв привдтНого пIдПриемстВд кЕКо-ЖитлпроМБУД)

(пiсля змiни найменування _ привдтнв пriггриемсI99 кмЕрЕжА мЕдичних IEHTгIB

;ролиндrr), надалi - Пiдприемство, яке створене та дiс у вiлповiлностi iз Господарським та

щивiльним кодексами Украiни, Законами Чкрайи <<про_ зовнiшньоекономiчну дiяльнiсть>, <<про

iнформачiЮ>> та iншиМ чинниМ aч*о"одч""rвом УкраiЪи, вирiшили внести змiни до Статуry

ПiдпЪиемства, в новiй редакцii наступного змiсry:

1. злrллънI положЕння
1.1. Власниками (Засноu""*йffiiдrrрпсмстваr rrчдчrri - Власники, е наступнi фiзичнi

особи:
Ханик Андрiй Ярославович - громадянин Украiни, зареестрова9и} за адресою: Украiна,

'lg!4g,M. Львiво uyn. Дрч.чна, буд. 13, кв.41, реестрацiйний номер облiковоi картки платника

податкiв: 2710300154.
ханик Тарас Ярославовпч - громадянин Украiъи, зареестрований за адресою: ykpaiHa,

79019, м. Львiв, 
"yn. 

ftyniцra, буд. 25Ё, кв. 25, реестрацiйний номер облiковоi картки платника

податкiв:28839109З9.

2.1. Найменування Пiдприемства:
Украiнською мовою:
ПОВНе: IIРИВДТНЕ ПIЛРИСМСТВО (1ЧIЕРЕЖД МЕДИtIНИХ ЦЕНТРIВ

(<PОДIIIА>.
Скорочене: ПП (ММIД (ФОДИНЬ,
Англiйською мовою:
повне: PRIVATE ENTERPRISE <о[ЕтwоRк оF MEDIсAL сENTERS {RODYг[A>,

Скорочене: РЕ <(NMC (RODYNA>,
2.2. мiсцезнаход}кення пiдприемства: yKpaiHa,,79034, м. львiв, вул, героiв крут, бул, 1

в.
МiсцезнаходженнJI Пiдприемства е його юридичною адресою,

3. мЕтл тл прЕ,тлчIЕт дIялъностI
3.1.ПiдприемстВостВоренезметоюодерявнняпр"оУ"*УВреЗУльтатiздiйснення

пiдприсмницькоi (господарськоl) дiяльностi, а також:

. сприяння економiчному розвитку регlону;

. насичення опоживчого ринку високоякiсними товарами та посJryгами;

, створеннЯ новиХробочиХмiсць; 
соцiальних iHTepeciB Власникiв та

о одержаншI прибугкiв та задоволення економlчних 1

трудового колективу fliдприемства,
3.2. Предметом дiяльностi Пiдпри€мства €:

З,2.|. Загальна медична практика,

З.2,2.,Щiяльнiстьлiкарнянихзакладiв,
З,2,З, Спецiалiзованамедичнапрактика,
З,2.4. Стоматологiчнапрактика,
з.2,5, Iнша дiяльнiсть у сферi охорони здоров'я,

з'2.6,Прилбання,переВезення,зберiгання,.реалiзачiя(вiдпУск),Використання'
знищення наркотичних засобiв, ,r"r*оrрЬrrЙ'р.rоu", i прекурсорiв, включених до Перелiку

наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурьорiв, затвердженого Постановою

Кабiнетом MiHicTpiB УкраiЪи.
з.2.1. Булiвниrrгво житлових i нежитлових булiвель,

3,2,8. Булiвничтво iнших споруд, н, в, i, у,

З,2,g. Органiзачiя булiвничтвабулiвель,
3.2.10. Знесення.



BiB, Украiна, двадцять дев'ятого квiтня двi тисячr двадцять першого року.
Я, Топоровська Н.В., приватний HoTapiyc Львiвського мiського нотарiальЕого округу,

засвiдчую справжнiсть пiдпЙсiв Ханика Дндрiя Ярославовича та Ханика Тараса

Ярославовича якi зроблено у моiй присутностi.
особи Ханикъ Дндрiя Ярославовича та Ханика Тараса Ярославовича, як1

пiдписали ik дiездатнiсть перевiрено.
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Код zlo ст,уп у : 29 6 1 з2 1 428 52

Рссстрацiйний номер справи: l 4 l 503478996

опис

l{окУМен'гiв, tt1o поlIаю],ься заяRI{иком /IJIя проRе/{еI{[Iя l{cpжaBttoT pcс:c,r,partil'

в Сllиному /tержавному ресс,грi юрI4llичIlих осiб,
сРiзичr-rих осiб - lli/цприсмцitз,га грома/Iських формувtl}Iь

"/lсржавrlа ресстрацiя змiлt lto вiдомостсй IIро юри/lI4LIIlу особу"

f{ля проведення лержавноi pecoTpauii "Щержавна ресстрацiя змiн ло вiдомостеi,i llpo
tориltичну особу" юридlич]lа о соба ПРИВАТНЕ ПIДПРИ€М СТВО " ЕКО-ЖИТJIII РО N,l I;У/ l "
подала наступнi документи :

l, Заява про лержавну ресстрацiю змiн до вiдомостей гrро юридичну особу, Ili(l pticl,яl-t,cll

в Сдиному дер}кавному peecTpi юридичних осiб, фiзичrtих осiб - гliдгlрисмlцiв та l,ptlMtaltcbI(14x

формувань
2. /{oKyMetlT про сплату адмiнiстративного збору
З. Рiшення уповноваженого органу управлiння юридичноТ особи про змiни
4. Статут (нова релакцiя)

/[oKyMellTи отриIиав:
'IillropoBcbrca Н.В.
IIрива,гttий rroTapiyc'Гопоровська Н,В.

(пiдпrас:)

Особи, вингri у BHecebt1,1i до устагIовLIих документiв або iнших докумеьtтiв, яt<i подаItуl,ься,rlер)I(авIIоiчIу pc)(,c,l,pa-lr)I]\/.

завiДомо llегIравливих вiдоtчtостей, якi пiдлягають внесенIJюдо СдиногодержавI{ого ресстру tоридич1,11,1х осiб, (li.lrr,rrtrrx
осiб-rliДгrрисмцiв та ГроМаДськr4х формуваrль, неоуть вiдповiдальнiс,гь, всr,ановлену заI(оном (.lacтl,tHa че1,1]еl]1,а c,r,irr-r,i ].5

Закону Украiни "Про державну рессl,рачiю юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприсмцiв та громадсьI(t.lх (lopMryBarrb" ).

Отримати резуJlьтат надання адмiнiстративних лослуг можливо за адресою:
1rttps :i/Lrsr. minj ust. gov. ualr"ralfl,eesearch

Заявrlик:

(гrрiзвиruе, iм'я tto батьковi) (ла,га)

f izrTa форплування опису: |8,02.?-022

(i ц,,й.)
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