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25.05.1995 р.’
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23841877

ОООГХМЕЛБНЙЦЬКА ОБЛАСТЬ,
|і.ХД1ЕЛЬ ---------~
БІДНА, 11

'Номер запису про включення відомостей про 
юридичну особу до ЄДР

1 673 120 0000 002620

Т.В. ГРИНЬЧУК



№ ^791ЛО

єдиним державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Дата державної  реєстрації, дата та номер запису & Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про включення до Єдиного 
державного реєстру:
25.05.1995, 21.12.2005, 1 673 120 0000 002620

Ідентифікаційний код юридичної особи.
23841877

ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЙНА 
СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИИ КОМПЛЕКС №10 
М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

ВИПИСКА
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців

Місцезнаходження юридичної особи:
29000, ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛИЦЯ 
ВОДОПРОВІДНА, БУДИНОК 9А



Прізвище, ім ’я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені 
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність 
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної 
особи-підприємця:
ГРИЩУК ВІКТОР ДМИТРОВИЧ - керівник

Прізвище, ім 'я та по батькові осіб, які мають право вчиняти юридичні дії від імені 
юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори, та наявність 
обмежень щодо представництва від імені юридичної особи або фізичної 
особи-підприємця:
ГРИЩУК ВІКТОР ДМИТРОВИЧ

Дата та номер запису про взяття на облік, назва та ідентифікаційні коди органів 
статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа 
перебуває на обліку:
17.02.2000, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 
21680000
25.02.2000, 6707, ДПІ У М.ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ, 38775997 (дані про 
взяття на облік як платника податків)
21.02.2000, 003606, ДПІ У М.ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ, 38775997 (дані про 
взяття на облік як платника єдиного внеску)

Не підлягає постановці на облік в ПЕНСІЙНОМУ ФОНДІ УКРАЇНИ у 
зв'язку з прийняттям Закону України від 04.07.2013 № 406-411 
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у 
зв'язку з проведенням адміністративної реформи"

Дані про основний вид економічної діяльності:
85.31 Загальна середня освіта

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску:
003606

Клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом 
його економічної діяльності:
З

Дата та час видачі виписки:
28

КОВАЛЬЧУК А.Л.



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ 
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 

СТАТИСТИКИ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
вул. Театральна, 36, м. Хмельницький, 29000, тел. (382) 79-54-64, факс (382) 79-47-85 
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КЕРІВНИКУ НАВЧАЛЬНО- 
ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ №10 
М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 
ГРИЩУКУ в. д.
29000, М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, 
ВУЛ. ВОДОПРОВІДНА, БУД. 9А

На Ваш запит надаємо витяг з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України 
(ЄДРПОУ) по Хмельницькій області.

Станом на 04 березня 2014 року за ідентифікаційним кодом 23841877 в ЄДРПОУ значиться 
юридична особа:

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС №10 М.ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Ідентифікаційний код - 23841877; юридична особа;
Організаційно-правова 430 КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА,
форма за КОПФГ ЗАКЛАД)
Місцезнаходження- 6810100000 29000, М.ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ, ВУЛ.
за КОАТУУ ВОДОПРОВІДНА, БУД. 9А

Керівник - ГРИЩУК ВІКТОР ДМИТРОВИЧ;
Телефон - 764890;

Види діяльності за КВЕД-2010 :
85.31 Загальна середня освіта;

Інституційний сектор економіки за КІСЕ 8.1312 Регіональні та місцеві органи 
державного управління

Місце проведення реєстраційних дій - РЕЄСТРАЦІЙНА СЛУЖБА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 
МІСЬКРАЙОННОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ;
Дата реєстрації - 25.05.1995;
Дата реєстраційних дій - 26.02.2014; № - 16731070009002620.
Орган державного управління за Класифікацією органів державного управління КОДУ - Міські, районні у 
містах ради та їх виконавчі органи (код - 1009)

НАЧАЛЬНИК Л.О.ХАМСЬКА

Вінярська О.В.
879-41-38


