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Про призначення

§1
ПРИЗНАЧИТИ ПАХОВИЧ Наталію Марцинівну на посаду директора Маслівського 

аграрного технікуму імені П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету 
за контрактом з 03.06.2016 р. терміном на п ’ять років, як обрану за конкурсом, з оплатою згідно 
штатного розпису, надбавками за вислугу років у розмірі, передбаченому законодавством, за 
виконання особливо важливої роботи - 10 % посадового окладу, за складність і напруженість в 
роботі - 50 %, за престижність професії -  20 % посадового окладу.

Підстава: витяг з протоколу № 4 засідання Вченої ради від 03.06.2016 р., контракт 7/16.
§2

Директору Маслівського аграрного технікуму імені П.Х.Гаркавого Білоцерківського 
національного аграрного університету Пахович Наталії Марцинівні підписувати документи про 
освіту та студентські квитки, ставити на них печатки Маслівського аграрного технікуму імені 
П.Х.Гаркавого Білоцерківського національного аграрного університету.

§3



витяг
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань

Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: ФІЛІЯ (ІНШИЙ 
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ) МАСЛІВСЬКИЙ АГРАРНИЙ ТЕХНІКУМ 
ІМ.П.Х.Г АРКАВОГО БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ від 09.06.2016 за № 22006199 станом на 09.06.2016 відповідно до 
наступних критеріїв пошуку:

Код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу: 36969901
надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:

Запис 1

Реєстраційний номер юридичної особи в ЄДР:
10003743159

Повне найменування юридичної особи та скорочене у  разі його наявності:
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, БНАУ
Ідентифікаційний код юридичної особи:
00493712
Стан юридичної особи:
зареєстровано
Відомості про відокремлений підрозділ
Ідентифікаційний код:
36969901
Повне найменування:
МАСЛІВСЬКИЙ АГРАРНИЙ ТЕХНІКУМ ІМ. П .X .ГАРКАВОГО БІЛОЦЕРКІВСЬКОГО 
НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Місцезнаходження:
08850, КИЇВСЬКА ОБЛ., МИРОНІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО МАСЛІВКА, ВУЛИЦЯ 
НЕЗАЛЕЖНОСТІ, БУДИНОК 66



Дата створення: 
25.11.2009
Види діяльності:
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і 
насіння олійних культур, 01.13 Вирощування овочів і баштанних 
культур, коренеплодів і бульбоплодів, 01.25 Вирощування ягід, 
горіхів, інших плодових дерев і чагарників, 46.21 Оптова торгівля 
зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин, 46.31 
Оптова торгівля фруктами й овочами, 46.32 Оптова торгівля м'ясом і 
м'ясними продуктами, 85.31 Загальна середня освіта, 85.32 
Професійно-технічна освіта, 85.42 Вища освігга, 85.53 Діяльність 
шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів, 68.20 Надання в 
оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
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
ПАХОВИЧ НАТАЛІЯ МАРЦИНІВНА - керівник
Дата та номер запису про створення відокремленого підрозділу:
22.02.2010, 13531030055000241
Місцезнаходження реєстраційної справи:
Білоцерківська районна державна адміністрація Київської області
Відомості, отримані в порядку взаємного обміну інформацією з відомчих реєстрів 
органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України:
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди 
органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких відокремлений підрозділ 
юридичної особи перебуває на обліку:
23.02.2010, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000
30.04.2010, 5447, МИРОНІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ ОДПІ ГУ 
ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, 39468482 (дані про взяття на облік як 
платника податків)
22.04.2010, 102201.3779, МИРОНІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ БІЛОЦЕРКІВСЬКОЇ 
ОДПІ ГУ ДФС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, 39468482 (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-VII "Про



внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з 
проведенням адміністративної реформи"
Дані про основний вид діяльності:
85.42 Вища освіта
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику 
виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:
102201.3779, З
Термін, до якого відокремлений підрозділ юридичної особи перебуває на обліку в органі 
Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у  разі зміни місцезнаходження відокремленого 
підрозділу юридичної особи: 
відомості відсутні
Відомості про закриття відокремленого підрозділу:
відомості відсутні
Номер, дата та час формування витягу:
22006199, 09.06.2016 13:29:15

Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 
знаходиться у стані формування. Інформація про юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 
формувань та зареєстрованих до 01.07.2004 та не включених до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому 
проводилась державна реєстрація.

ГНІТЕЦЬКА А.М.

Миронівська районна 
державна адміністрація 
Київської області


