
ЛІЦЕНЗІЯ

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ
(УКРТРАНСБЕЗПЕКА)

Номер і дата прийняття рішення №  77 від 01.03.2016

Дата і номер запису в Єдиному 
державному реєстрі юридичних 
осіб та фізичних осіб -  підприємців 
про видачу ліцензії*

Вид господарської діяльності перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та
небезпечних відходів залізничним транспортом

Найменування юридичної особи 
(її філій, інших відокремлених 
підрозділів)

Публічне акціонерне товариство «Українська 
залізниця»

ія «Донецька залізниця» 
я «Львівська залізниця» 
я «Одеська залізниця» 
я «Південна залізниця» 
я «Південно-Західна залізниця» 

ія «Придніпровська залізниця»
Філія «Дарницький вагоноремонтний завод»
Філія «Пашотинський вагоноремонтний завод»
Філія «Рефрижераторна вагонна компанія»
Філія «Стрийський вагоноремонтний завод»
Філія «Українська залізнична швидкісна компанія» 
Філія «Український державний центр транспортного 
сервісу «ЛІСКИ»»

Регіональна філ 
Регіональна філ 
Регіональна філ 
Регіональна філ 
Регіональна філ 
Регіональна філ

Код згідно з ЄДРПОУ юридичної 40075815 
особи

Місце знаходження юридичної вулиця Тверська, буд. 5, м. Київ, 03680 МСП
особи

В.А. Балін

дня набрання чинності положенням про внесення до  Єдиного державного реєстру юридичних 
-  підприємців інформації про ліцензування



УКРАЇНА
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА ТРАНСПОРТІ

(УКРТРАНСБЕЗПЕКА) 
пр-т Перемоги, 14, м. Київ, 01135, Україна 

тел.: (+38 044) 351-44-01, 351-44-40, 351-47-66 факс тел.: (+38 044) 351-47-62
код ЄДРПОУ 39816845

ПАТ «Укрзалізниця»
вул. Тверська, 5, м. Київ, 03680

ПОВІДОМЛЕННЯ

Державна служба України з безпеки на транспорті на підставі частини 
сьомої статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської 
діяльності» повідомляє, що заяву від 26.02.2016 № 5057/0/7-16 та документи, що 
додавалися до неї про видачу ліцензії на право провадження 
ПАТ «Укрзалізниця» (код ЄДРПОУ 40075815) господарської діяльності з 
перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів 
залізничним транспортом розглянуто, та прийнято рішення про видачу ліцензії, 
копія наказу Укртрансбезпеки «Про прийняття рішення щодо видачі ліцензій за 
результатами розгляду заяви здобувача ліцензій» від 01.03.2016 
№ Я / ^ до дається.

Окрім цього, інформуємо, що вам необхідно внести плату за видачу ліцензії 
за розрахунковими реквізитами:

отримувач коштів: УК у Печер.р-ні/Печерс.р-н/22011800;
код отримувача: 38004897;
рахунок отримувача: 33212896745007;
банк отримувача: Головне управління Державної казначейської служби 

України у м. Києві;
код банку отримувача: 820019;
призначення платежу: «Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

ліцензіатами за місцем здійснення діяльності», символом звітності 896, із 
застосуванням відомчої ознаки «45».



с№-3

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З БЕЗПЕКИ НА
ТРАНСПОРТІ

НАКАЗ
. @3 , (£ £ •/^  м. Київ № _____ ^  _______  __

Про прийняття рішення 
щодо видачі ліцензій за 
результатами розгляду 
заяви здобувана ліцензій

На виконання вимог Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», згідно з пунктом 21 переліку органів ліцензування, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609 і 
Положення про Державну службу України з безпеки на транспорті, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.02.2015 № 103 та 
відповідно до Протоколу засідання комісії з розгляду заяви про отримання 
ліцензії та документів, що до неї додаються від 29.02.2016 № 2,

НАКАЗУЮ:

1. Видати ліцензію здобувану Публічному акціонерному товариству 
«Українська залізниця» (код ЄДРІ10У 40075815) на право провадження 
господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та 
небезпечних відходів залізничним транспортом на підставі заяви від 26.02.2016 
№ 5057/0/7-16 та документів, що додавалися до неї.

2. Управлінню надання адміністративних послуг на залізничному 
транспорті Департаменту надання адміністративних послуг повідомити 
здобувана ліцензій про прийняте у пункті 1 цього наказу рішення.

3. Управлінню документообігу та інформаційно-аналітичного забезпечення 
оприлюднити цей наказ на офіційному Веб-сайті Укртрансбезпеки.



*

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови 
Укртрансбезпеки Ноняка М.В.

В.о. Голови В. Балін
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