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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 29.07.2019 за 

№ 1005592035 станом на 29.07.2019 відповідно до наступних критеріїв пошуку: 

Код ЄДРПОУ:  08751177 

надається інформація з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР) у кількості 1 записів: 

Запис 1 

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності: 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ, НАВС 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 

08751177 

Організаційно-правова форма: 

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) 

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до сфери управління якого належить 

державне підприємство або частка держави у статутному капіталі юридичної особи, 

якщо ця частка становить не менше 25 відсотків: 

00032684 МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

Місцезнаходження юридичної особи: 

03035, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ПЛОЩА СОЛОМ'ЯНСЬКА, БУДИНОК 1 

Види діяльності: 

14.13 Виробництво іншого верхнього одягу, 77.40 Лізинг інтелектуальної 

власності та подібних продуктів, крім творів, захищених авторськими 

правами, 82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша 

спеціалізована допоміжна офісна діяльність, 85.31 Загальна середня 

освіта, 85.32 Професійно-технічна освіта, 85.42 Вища освіта, 85.53 

Діяльність шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів, 85.59 Інші 

види освіти, н. в. і. у., 96.01 Прання та хімічне чищення текстильних 

і хутряних виробів, 49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. 

в. і. у., 55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування, 

56.29 Постачання інших готових страв, 58.11 Видання книг, 58.13 Видання 
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газет, 58.14 Видання журналів і періодичних видань, 61.10 Діяльність 

у сфері проводового електрозв'язку, 68.20 Надання в оренду й 

експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, 72.20 

Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і 

гуманітарних наук 

Відомості про органи управління юридичної особи: 

ВЛАСНИК 

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються 

(призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти 

юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право 

вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати 

договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної 

особи: 

ЧЕРНЄЙ ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ, 22.05.2014 - керівник, ЧЕРНЄЙ ВОЛОДИМИР 

ВАСИЛЬОВИЧ, 05.10.2010 - підписант, ГУЦАЛЮК СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ, 

25.01.2013 - підписант, ЗАПОТОЦЬКИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ, 19.01.2016 - 

підписант, ЯРЕМЧУК СВІТЛАНА АНАТОЛІЇВНА - підписант 

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 

включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли 

державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом 

України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань": 

27.01.1992, 20.02.2006, 1 073 120 0000 008702 

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи: найменування та місцезнаходження 

відокремленого підрозділу, його ідентифікаційний код 

ЮРИДИЧНИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ЯРОСЛАВА КОНДРАТЬЄВА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ  

ВНУТРІШНІХ СПРАВ; 35008569; 03151, м.Київ, Солом'янський район, 

ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ , будинок 53;  

ЗАКАРПАТСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЗАОЧНОГО ТА 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ; 35295681; 89600, Закарпатська обл., місто 

Мукачево, ВУЛИЦЯ КООПЕРАТИВНА, будинок 2;  

ВІННИЦЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЗАОЧНОГО ТА 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ; 35295660; 21000, Вінницька обл., місто 

Вінниця, Ленінський район, ВУЛИЦЯ БОТАНІЧНА, будинок 23;  

ЖИТОМИРСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЗАОЧНОГО ТА 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ; 35295613; 10003, Житомирська обл., місто 

Житомир, Богунський район, ВУЛИЦЯ ТРОЯНІВСЬКА, будинок 11;  
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МИКОЛАЇВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЗАОЧНОГО ТА 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ; 35295608; 54010, Миколаївська обл., місто 

Миколаїв, Заводський район, ВУЛИЦЯ МОРЕХІДНА, будинок 2;  

РІВНЕНСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЗАОЧНОГО ТА 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ; 35295592; 33000, Рівненська обл., місто Рівне, 

ВУЛИЦЯ ВЕРБОВА, будинок 39;  

КІРОВОГРАДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ ЗАОЧНОГО ТА 

ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ; 35295587; 25030, Кіровоградська обл., місто 

Кропивницький, Фортечний район, ВУЛИЦЯ БЄЛЯЄВА, будинок 17;  

НАВЧАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ ПУНКТ М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК; 39252950; 76005, 

Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ГВАРДІЇ, будинок 14-В;  

ПРИКАРПАТСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ (М. ІВАНО-ФРАНКІВСЬК); 39252966; 76005, 

Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

ГВАРДІЇ, будинок 3;  

КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ "АКАДЕМІЯ ПОЛІЦІЇ"; 

43124985; 07362, Київська обл., Вишгородський район, сільрада 

Новосілківська, "ЛУЖОК" УРОЧИЩЕ 

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 юридична особа 

перебуває на обліку: 

12.11.1998, ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ, 21680000  

21.11.1995, 117     (34), ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ 

ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ, 39440996 (дані про взяття на облік як платника 

податків)  

01.03.2002, 01-00182, ОФІС ВЕЛИКИХ ПЛАТНИКІВ ПОДАТКІВ ДЕРЖАВНОЇ 

ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ, 39440996 (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"  
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Дата надходження від органів Міндоходів, Пенсійного фонду України до державного 

реєстратора документів (повідомлень, інформації), передбачених Законом України "Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань", у зв’язку з припиненням юридичної особи із зазначенням прізвища, імені та по 

батькові посадової особи, яка підписала документ: 

відомості відсутні 

Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, 

визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до 

статистичної методології за підсумками діяльності за рік: 

85.42 Вища освіта 

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику 

виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 

01-00182, 3 

Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем 

попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи: 

відомості відсутні 

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою: 

+380442469491, 2459491, POST@NAIAU.KIEV.UA, WWW.NAIAU.KIEV.UA 

Номер, дата та час формування витягу: 

1005592035, 29.07.2019 08:27:38 

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/

