№ 1001925467 Стор. 2 з 5
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:  від 28.12.2016 за № 1001925467 станом на 28.12.2016 відповідно до наступних критеріїв пошуку:
Назва відокремленого підрозділу:  Філія "Центр транспортної логістики" публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"
Код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу:  40123465
надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 2 записів:
Запис 1
Реєстраційний номер юридичної особи в ЄДР:
10115173448
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ", ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Ідентифікаційний код юридичної особи:
40075815
Стан юридичної особи:
зареєстровано
Відомості про відокремлений підрозділ
Ідентифікаційний код:
40123465
Повне найменування:
ФІЛІЯ "ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Місцезнаходження:
03150, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ФЕДОРОВА, БУДИНОК 32
Дата створення:
02.11.2015
Види діяльності:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту, 52.24 Транспортне оброблення вантажів, 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у., 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
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
ПІДГОРОДЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ (начальник філії, згідно з довіреністю) - керівник
Дата та номер запису про створення відокремленого підрозділу:
16.11.2015, 10701030004060039
Місцезнаходження реєстраційної справи:
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
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:
17.11.2015, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000 
17.11.2015, 75757, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI, 39471390 (дані про взяття на облік як платника податків) 
17.11.2015, 10000000512888, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI, 39471390 (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:
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:
10000000512888, 33
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
Запис 2
Реєстраційний номер юридичної особи в ЄДР:
10115173448
Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ", ПАТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"
Ідентифікаційний код юридичної особи:
40075815
Стан юридичної особи:
зареєстровано
Відомості про відокремлений підрозділ
Ідентифікаційний код:
40123465
Повне найменування:
ФІЛІЯ "ЦЕНТР ТРАНСПОРТНОЇ ЛОГІСТИКИ" ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Місцезнаходження:
03150, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ФЕДОРОВА, БУДИНОК 32
Дата створення:
02.11.2015
Види діяльності:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, 52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту, 52.24 Транспортне оброблення вантажів, 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у., 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
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
ПІДГОРОДЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ (начальник філії, згідно з довіреністю) - керівник
Дата та номер запису про створення відокремленого підрозділу:
16.11.2015, 10701030004060039
Місцезнаходження реєстраційної справи:
Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
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:
17.11.2015, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000 
17.11.2015, 75757, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI, 39471390 (дані про взяття на облік як платника податків) 
17.11.2015, 10000000512888, ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI, 39471390 (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:
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності:
10000000512888, 33
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:
1001925467, 28.12.2016 13:10:12
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 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.
Відповідно до п. 2 наказу Міністерства юстиції України від 31.03.2015 № 466/5 "Про деякі питання надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" виписки, витяги та довідки в паперовій та електронній формах відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг", мають однакову юридичну силу, автентичність цього документу може бути перевірена на сайті Міністерства юстиції України за адресою: https://usr.minjust.gov.ua/.

