ВИТЯГ
з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань
Відповідно до статті 11 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних
осіб-підприємців та громадських формувань" на запит: ЛОЗОВСЬКА НАТАЛІЯ ІГОРІВНА від
02.02.2022 за кодом 166183508428 станом на 02.02.2022 10:21:10 відповідно до наступних критеріїв
пошуку:
Найменування відокремленого підрозділу юридичної особи: Відокремлений структурний
підрозділ "Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж
Державного торговельно-економічного університету"
До документу внести:
Види діяльності відокремленого підрозділу
Відомості щодо юридичної особи
Відомості про керівника відокремленого підрозділу
Відомості про членів керівних органів (для відокремленого підрозділу
громадського формування)
Дані про підрозділ громадського формування, що має статус юридичної
особи (місцевий осередок громадського об’єднання, місцевий осередок
творчої спілки, організацію профспілки)
Дані про те, що юридична особа є відокремленим підрозділом
громадського формування
Дані про те, що юридична особа є структурним утворенням політичної
партії
Відомості про структурні утворення політичної партії
Вид структурного утворення політичної партії (обласна, міська, районна
організація, первинний осередок, інше структурне утворення)
Територія, у межах якої діє структурне утворення політичної партії,
наявність статусу юридичної особи
Дата та номер рішення керівного органу політичної партії, яким
завірено заяву про державну реєстрацію структурного утворення
політичної партії
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Відомості про структурні утворення політичної партії із статусом
юридичної особи
Додаткові відомості про структурні утворення політичної партії, що не
мають статусу юридичної особи
Відомості про належність відокремленого підрозділу юридичної особи, що
припиняється шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, до
юридичної особи – правонаступника
Дата та номер запису про включення до Єдиного державного реєстру
відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи
Відомості про закриття відокремленого підрозділу
Інформація для здійснення зв'язку з відокремленим підрозділом
Місце зберігання реєстраційної справи юридичної особи в паперовій
формі
Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним
державним реєстром та інформаційними системами державних органів
Дані про хронологію реєстраційних дій
надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців
та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів:
Запис 1
Найменування відокремленого підрозділу юридичної особи:
ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ ПІДРОЗДІЛ "ВІННИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНОЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ"
Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи:
01565891
Місцезнаходження відокремленого підрозділу юридичної особи:
Україна, 21022, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА,
будинок 80
Види економічної діяльності:
85.41 Фахова передвища освіта (основний)
85.31 Загальна середня освіта
85.32 Професійно-технічна освіта
85.42 Вища освіта
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85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку
85.52 Освіта у сфері культури
85.59 Інші види освіти, н.в.і.у.
Відомості щодо юридичної особи:
ДЕРЖАВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, 44470624
Відомості про керівника відокремленого підрозділу:
Лозовська Наталія Ігорівна (Відповідно до положення ) - Виконуюча
обов'язки директора
Відомості про належність відокремленого підрозділу юридичної особи, що припиняється
шляхом злиття, приєднання, поділу або перетворення, до юридичної особи правонаступника:
Відомості відсутні
Дата та номер запису про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про
відокремлений підрозділ юридичної особи:
Дата реєстрації: 14.02.2001, номер запису: 1000661350000018233
Відомості про закриття відокремленого підрозділу:
Відомості відсутні
Місце зберігання реєстраційної справи юридичної особи в паперовій формі:
Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація
Відомості, отримані в порядку інформаційної взаємодії між Єдиним державним реєстром
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та інформаційними
системами державних органів:
18.04.1994, ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ, 37507880
04.06.1996, 1/1429, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ,
ВІННИЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.ВІННИЦЯ), 44069150, (дані
про взяття на облік як платника податків)
07.03.1991, 0233010208/02334, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ВІННИЦЬКІЙ
ОБЛАСТІ, ВІННИЦЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (М.ВІННИЦЯ), 44069150,
3, (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску)
Дані про хронологію реєстраційних дій:
Державна реєстрація створення юридичної особи в результаті поділу,
31.01.2022 11:38:40, 1000661350000018233, Осколок О.М., Деснянська
районна в місті Києві державна адміністрація
Інформація для здійснення зв'язку:
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+38(043)-235-34-69
Дата та час формування витягу:
02.02.2022 10:23:33
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 осібпідприємців та громадських формувань отримується в органі виконавчої влади, в якому проводилась державна
реєстрація.
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