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Увага! Дані змінюються щоденно.  Актуально на 04.02.2022

 Повне досьє на кожну
компанію України

РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ"
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Код ЄДРПОУ 40081221

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60
реєстрів України актуальну на момент запиту

Найменування відокремленого підрозділу РЕГІОНАЛЬНА ФІЛІЯ "ПІВДЕННО-ЗАХІДНА ЗАЛІЗНИЦЯ" АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"

Статус відокремленого підрозділу Не перебуває в процесі припинення

Ідентифікаційний код відокремленого підрозділу 40081221

Дата реєстрації 21.10.2015 (6 років 3 місяці)

Уповноважені особи МИРОНОВИЧ АРТЕМ ВАЛЕРІЙОВИЧ (директор виконавчий, обмеження
згідно з довіреністю та положенням про філію)

Зв’язок з національними публічними діячами
та/або пов’язаними з ними особами  Зв'язок з публічним діячем знайдено

Повне найменування, ідентифікаційний код
юридичної особи, до якої належить
відокремлений підрозділ

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
Код ЄДРПОУ: 40075815

Тип відокремленого підрозділу ФІЛІЯ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ)

Види діяльності 49.20 Вантажний залізничний транспорт
49.10 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення
49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
52.24 Транспортне оброблення вантажів
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Анкета Актуально на
04.02.2022

Контакти
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https://youcontrol.com.ua/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=19655753&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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file:///contractor/?id=17691671


Країна та державний орган Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ЛИСЕНКА, будинок 6

Веб сторінка: swrailway.gov.ua

E-mail: pres@sw.uz.gov.ua,

Телефон: 0444654410,
0444069708,

Факс: 0444654107,

Контакти з останнього тендеру
(05.02.2022)

Веб сторінка: http://swrailway.gov.ua

Контактна особа: Віктор Шітив

E-mail: ka4enjuk@sw.uz.gov.ua

Телефон: +380443096681

Адреса: 01601 Київ м. Київ вул. Лисенка, 6

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

3 об’єктів на 04.02.2022 3 об’єктів на 04.02.2022

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії 3 ліцензії

Власність та дозволи Актуально на
04.02.2022

Перевірка в списках санкцій Актуально на
06.02.2022

 Санкції РНБО (Ради національної
безпеки і оборони України)

 Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
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file://swrailway.gov.ua
mailto:pres@sw.uz.gov.ua,
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 Санкційний список Міністерства
Фінансів США (OFAC)

 Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у
зв'язку з подіями в Україні

 Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості
та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі
США

 Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 03.02.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу наявна в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 06.02.2022)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 07.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 03.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 03.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 03.02.2022)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Тендери
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Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2022 – 475 339

2021 – 1 565 778

2020 – 29 546 707

2019 – 71 063 493

2018 – 61 688 238

2017 – 60 118 509

2016 – 50 177 474

Цивільні судові справи
(всього 475 документів) 01.02.2022 № рішення 102900198

01.02.2022 № рішення 102939811

31.01.2022 № рішення 102843004

Кримінальні судові справи
(всього 291 документ) 24.01.2022 № рішення 102877364

02.12.2021 № рішення 102225025

19.11.2021 № рішення 102698705

Господарські судові справи
(всього 3 636 документів) 01.02.2022 № рішення 102892057

01.02.2022 № рішення 102889559

01.02.2022 № рішення 102890190

Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
07.02.2022
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Адміністративні судові справи
(всього 330 документів) 12.01.2022 № рішення 102558709

17.12.2021 № рішення 102072745

09.12.2021 № рішення 101806184

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 12 документів) 28.04.2020 № рішення 89002464

14.01.2020 № рішення 86922000

28.10.2019 № рішення 85230969

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 32 документи) 07.02.2022, 14:30 906/1307/21

07.02.2022, 14:30 906/1307/21

08.02.2022, 10:00 924/881/16

Всього 4

10.07.2019 Повiдомлення про наявність заборгованостi по заробiтнiй платi

19.10.2018 07.10.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

23.12.2016 20.04.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України

23.12.2016 20.04.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду:
Держпродспоживслужба

  

  

Офіційні повідомлення Актуально на
06.02.2022

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 1  Учасники / Бенефіціари 0  Отримувачі доходу 2591

 Суб'єкти декларування 2320  Національні публічні діячі 11  Вкладники / Позичальники 1
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Контролюючий орган Тип перевірки Дата проведення

1. Контролюючий орган Державна служба України з надзвичайних ситуацій Тип перевірки Планова Дата проведення 07.10.2022

Предмет здійснення заходу Додержання законодавства у сфері техногенної і пожежної безпеки

Місце проведення перевірки не вказано

Всього запланованих перевірок: 1 Перейдіть до розділу щоб переглянути всі записи

 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

1599  Особи пов'язані з
публічними діячами

1  Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Перевірки державними службами Актуально на
06.02.2022

Історія змін

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ЛИСЕНКА БУД.6 
Тел: 044465-44-10, 444069708 
Факс: 444654107 

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ТЯГУЛЬСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ГРИГОРОВИЧ

Контактна інформація

Керівники
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