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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 11.06.2019 за 

№ 1005434631 станом на 11.06.2019 відповідно до наступних критеріїв пошуку: 

Код ЄДРПОУ відокремленого підрозділу:  00193424 

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: 

10002450793 

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності: 

НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ, НМЕТАУ 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 

02070766 

Стан юридичної особи: 

зареєстровано 

Відомості про відокремлений підрозділ 

Ідентифікаційний код: 

00193424 

Повне найменування: 

НІКОПОЛЬСЬКИЙ ТЕХНІКУМ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕТАЛУРГІЙНОЇ АКАДЕМІЇ УКРАЇНИ 

Місцезнаходження: 

53210, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО НІКОПОЛЬ, ПРОСПЕКТ ТРУБНИКІВ, 

БУДИНОК 18 

Дата створення: 

відомості відсутні 

Види діяльності: 

85.31 Загальна середня освіта, 85.42 Вища освіта, 85.59 Інші види 

освіти, н. в. і. у. 
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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 

РУБАНОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ - керівник 

Дата та номер запису про створення відокремленого підрозділу: 

14.05.2014, 12241030029003078 

Місцезнаходження реєстраційної справи: 

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур 

Дніпровської міської ради 

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: 

01.11.1989, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000  

05.04.1995, 72, НIКОПОЛЬСЬКА ОДПI ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI, 

39634478 (дані про взяття на облік як платника податків)  

05.03.1991, 04220100044/04223, НIКОПОЛЬСЬКА ОДПI ГУ ДФС У 

ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI, 39634478 (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: 

04220100044/04223, 3 

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 
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Номер, дата та час формування витягу: 

1005434631, 11.06.2019 15:27:11 

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/. 

https://usr.minjust.gov.ua/

