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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕДАККАУНТ" 

 

 
 

ЗАЯВА 
про намір бути Провайдером заходів безперервного професійного розвитку медичних та 

фармацевтичних працівників 

 

 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

"МЕДАККАУНТ", в особі директора Сводковського А.Г. який діє на підставі 

статуту цією заявою підтверджує намір бути Провайдером заходів 

безперервного професійного розвитку медичних та фармацевтичних 
працівників. Зобов’язується під час проведення заходів безперервного 

професійного розвитку неухильно дотримуватися вимог Закону України 

«Про запобігання корупції» та Положення про систему безперервного 

професійного розвитку медичних та фармацевтичних працівників, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липня 2021 

року № 725. 
 

Код ЄДРПОУ: 44178303 

КВЕД(и): 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок (основний) 

20.42 Виробництво парфумних і косметичних засобів 

46.34 Оптова торгівля напоями 

46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та 
тютюновими виробами 

46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами 

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами 

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 

47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення 

або через мережу Інтернет 
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 

59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 

59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 

59.13 Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 

62.01 Комп'ютерне програмування 

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з 
ними діяльність 

63.12 Веб-портали 

77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у. 



84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної діяльності 
84.21 Міжнародна діяльність 

88.91 Денний догляд за дітьми 

93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг 

70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю 

73.11 Рекламні агентства 

73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки 
85.59 Інші види освіти, н.в.і.у. 

85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти 

Юридична адреса: Україна, 08141, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, 

село Софіївська Борщагівка(з), вул.Кошова, будинок 122, ПРИМІЩЕННЯ 

57/6 

Електронна адреса: medacc.ltd@gmail.com 
Посилання на Статут юридичної особи: https://www.med.aam.com.ua/wp-

content/uploads/2022/01/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%8

2.pdf 

№ телефону та ПІБ керівника юридичної особи: +38(067)-882-82-87 

Сводковський Артем Григорович 

№ телефону та ПІБ контактної особи: +38(067)-882-82-87 Сводковський 
Артем Григорович 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

«14» грудня 2021 р.                    ____________                    Сводковський А.Г. 
             (дата)                                                                (підпис)                                                            (П.І.Б.)   
                           

 


