
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: Герасимчук Олег Олександрович від
08.10.2020 за кодом 310538737656 станом на 08.10.2020 16:47:50 відповідно до наступних критеріїв
пошуку:

Код ЄДРПОУ юридичної особи: 05477296

До документу внести:
Місцезнаходження юридичної особи

Види діяльності

Відомості про керівника юридичної особи, а також про інших осіб, які
можуть вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати
договори, тощо

Вид установчого документа

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру

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

Запис 1

Найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності:
ЛУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ, ЛУЦЬКИЙ НТУ

Ідентифікаційний код юридичної особи:
05477296

Актуальний стан на фактичну дату та час формування:
зареєстровано
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Організаційно-правова форма юридичної особи:
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

Місцезнаходження юридичної особи:
Україна, 43018, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ ЛЬВІВСЬКА, будинок
75

Види економічної діяльності:
85.42 Вища освіта (основний);
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.;
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання
послуг технічного консультування в цих сферах;
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших
природничих і технічних наук

Керівник юридичної особи, а також відомості про інших осіб, які можуть вчиняти дії від
імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, тощо:
САВЧУК ПЕТРО ПЕТРОВИЧ 14.07.2015 - керівник

Вид установчого документа:
Відомості відсутні

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
Дата державної реєстрації: 24.12.1997 Дата запису: 18.01.2005 Номер
запису: 11981200000000635

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи:
ФІЛІЯ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ), ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ
ПІДРОЗДІЛ "ТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЛУЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ", Код ЄДРПОУ ВП:26415046, Місцезнаходження: Україна,
43023, Волинська обл., місто Луцьк, ВУЛИЦЯ КОНЯКІНА, будинок 5.
ФІЛІЯ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ), ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ
ПІДРОЗДІЛ "ЛЮБЕШІВСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЛУЦЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ", Код ЄДРПОУ ВП:02540083,
Місцезнаходження: Україна, 44200, Волинська обл., Любешівський р-н,
селище міського типу Любешів, ВУЛИЦЯ БРЕСТСЬКА, будинок 7.
ФІЛІЯ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ), ВІДОКРЕМЛЕНИЙ СТРУКТУРНИЙ
ПІДРОЗДІЛ "КОВЕЛЬСЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ЛУЦЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ", Код ЄДРПОУ ВП:04692041,
Місцезнаходження: Україна, 45000, Волинська обл., місто Ковель, ВУЛИЦЯ
ЗАВОДСЬКА, будинок 23.

Дані про надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських формувань:
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Витяг про відокремлений підрозділ (портал), 30.09.2020 11:57:37,
25678286, Герасимчук Олег Олександрович

Витяг про відокремлений підрозділ (портал), 06.10.2020 15:33:19,
25716974, Довгополик Юлія Валеріївна

Витяг про відокремлений підрозділ (портал - запит держ.органів),
07.10.2020 10:53:40, 25721418, Казанцев Сергій Валерійович

Копії документів юридичної особи (портал - запит держ.органів),
07.10.2020 11:03:39, 25721577, Казанцев Сергій Валерійович

Витяг про відокремлений підрозділ (портал - запит держ.органів),
08.10.2020 13:50:15, 25730955, Казанцев Сергій Валерійович

Дата та час формування витягу:
08.10.2020 16:48:50

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.
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