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Кількість перевірених факторів

Потрібна
особлива увага 4
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Проблем не
виявлено 17

 
Недостатньо
даних для
розрахунку
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Фактор Повідомлення Актуально на

Обмежена компетенція
посадових осіб

Повноваження керівника мають такі
обмеження: виконуючий обов язки
директора

Обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором ризику (при укладанні договорів на
суми з перевищенням розміру такого обмеження, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо). Відповідно
до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює
юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину.

Недостатній строк
існування

Вік юридичної особи: 50 днів

У будь-якого підприємства повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-
процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим вище ризик того, що партнеру можна довірити серйозні
проекти і він здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» їх виконати. Короткий період існування, який, як
правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на
уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній розмір
статутного капіталу

Розмір статутного капіталу: 0 грн.

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності може свідчити про фіктивність компанії. Малий
статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж
законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може
свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в
отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.

Широкий перелік
зареєстрованих видів
діяльності

Кількість видів діяльності: 17

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення
реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

Часті інституційні зміни За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін
найменування: 0; змін засновників /
бенефіціарів: 0
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Статус юридичної особи Не  перебуває  в  процесі  припинення

Код ЄДРПОУ 42227552

Дата реєстрації 12.06.2018 ( 1 місяць)

Відомості про органи управління юридичної
особи

НАГЛЯДОВА РАДА, ДИРЕКТОР

Контактна інформація 01196, м.Київ, ПЛОЩА ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 1 
Тел: +380985410002 
e-mail: s.o.kononenko@ukr.net 

Уповноважені особи КОНОНЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керівник (виконуючий
обов'язки директора) 

Види діяльності 82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг 
82.30 Організування конгресів і торговельних виставок 
84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної
діяльності (основний) 
84.21 Міжнародна діяльність 
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у. 
58.12 Видання довідників і каталогів 
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і
пов'язана з ними діяльність 
63.12 Веб-портали 
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 
69.10 Діяльність у сфері права 
70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю 
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших
природничих і технічних наук 
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і
гуманітарних наук 
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської
думки 
74.30 Надання послуг перекладу 
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 

Форма власності Недержавна власність

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих
документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності)
може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.

Кінцеві бенефіціари не
визначені

Кінцеві бенефіціари не вказані в ЄДР

Відсутність інформації про кінцевих бенефіціарів не дозволяє адекватно оцінити репутаційні ризики від співпраці з
контрагентом, а також може свідчити про наявність мотивів щодо приховування структури власності, яка згідно
законодавства має бути прозорою і відображеною в ЄДР.

Фактор Повідомлення Актуально на

Досьє Актуально  на 01.08.2018, 12:35:10 01.08.2018, 12:35:10
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Перелік засновників юридичної особи БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Код ЄДРПОУ засновника: 
00493712

Адреса засновника: 
09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА СОБОРНА, будинок 8/1

Розмір внеску до статутного фонду: 
0,00 грн

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ УКРАЇНИ" 
Код ЄДРПОУ засновника: 
39319627

Адреса засновника: 
03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЛОМОНОСОВА, будинок
81, корпус 2, кімната 1023

Розмір внеску до статутного фонду: 
0,00 грн

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА (РЕГІОНАЛЬНА) ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА 
Код ЄДРПОУ засновника: 
25657534

Адреса засновника: 
09117, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ СЕВЕРИНА
НАЛИВАЙКА, будинок 13

Розмір внеску до статутного фонду: 
0,00 грн

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
Код ЄДРПОУ засновника: 
00022533

Адреса засновника: 
01196, м.Київ, Печерський район, ПЛОЩА ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 1

Розмір внеску до статутного фонду: 
0,00 грн

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Код ЄДРПОУ засновника: 
24572267

Адреса засновника: 
01196, м.Київ, Печерський район, ПЛОЩА ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 1

Розмір внеску до статутного фонду: 
0,00 грн

Розмір статутного капіталу 0,00 грн

Дані про відокремлені підрозділи
юридичної особи

Місцезнаходження реєстраційної справи Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
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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

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ 
Ідентифікаційний код органу: 21680000 
Дата взяття на облік: 12.06.2018 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI 
Ідентифікаційний код органу: 39669867 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
податків); 
Дата взяття на облік: 12.06.2018 
Номер взяття на облік: 265518132513 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI 
Ідентифікаційний код органу: 39669867 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску); 
Дата взяття на облік: 12.06.2018 
Номер взяття на облік: 10000001210972 

Дані про реєстраційний номер платника
єдиного внеску

10000001210972

Ліцензій не знайдено

Реєстр платників ПДВ Інформація про особу відсутня в базі

Анульована реєстрація платників ПДВ Інформація  про  особу  відсутня  в  базі

Дізнайся більше про свого бізнес-партнера Станом на 21.07.2018 
Перебуває  на  обліку  в  органах  доходів  та  зборів

Стан розрахунків платника податків з
бюджетом

Станом на 24.07.2018 
Платник  податків  не  має  податкового  боргу

Реєстр платників єдиного податку Інформація про особу відсутня в базі

Судових документів не знайдено

Найменування  юридичної  особи

13.06.2018
Актуально на

УСТАНОВА "АГЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ" 
(АРР КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

Ліцензії Актуально  на 31.07.2018 31.07.2018

Інформація  про  платника
податків

Актуально  на 01.08.2018, 08:44:00 01.08.2018, 08:44:00

Судова  практика Актуально  на 01.08.2018, 12:35:09 01.08.2018, 12:35:09

Історія  змін Наразі  дані  в  блоці “ “Історія" " наповнюються  і  несуть  лише  інформаційний  характер
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Контактна  інформація  ((всього 2  2 зміни))

01.08.2018
Актуально на

01196, м.Київ, ПЛОЩА ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 1 
Тел: +380985410002 
E-mail: s.o.kononenko@ukr.net 

19.06.2018
Актуально на

01196, м.Київ, ПЛОЩА ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 1 
Тел: +380442868123, +380674185640 
E-mail: ekon_koda@ukr.net 

13.06.2018
Актуально на

01196, м.Київ, Печерський район, ПЛОЩА ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 1 

Керівники  ((всього 1  1 зміна)) За  0 0 років  1 1 місяць  19 19 днів  наявної  звітності  змінилися  11
керівник  у  середньому  кожні  0 0 років  1 1 місяць  19 19 днів

12.07.2018
Актуально на

КОНОНЕНКО СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

13.06.2018
Актуально на

РЕВЕНКО ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА

Види  діяльності

13.06.2018
Актуально на

84.13 - Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної
діяльності

Перелік  засновників ( (учасників) ) юридичної  особи

19.06.2018
Актуально на

БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
Код ЄДРПОУ засновника : 00493712 
Адреса засновника: 09100, Київська обл., місто Біла Церква, ПЛОЩА
СОБОРНА, будинок 8/1 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ УКРАЇНИ" 
Код ЄДРПОУ засновника : 39319627 
Адреса засновника: 03022, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ЛОМОНОСОВА, будинок 81, корпус 2, кімната 1023 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА (РЕГІОНАЛЬНА) ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА ПАЛАТА 
Код ЄДРПОУ засновника : 25657534 
Адреса засновника: 09117, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ
СЕВЕРИНА НАЛИВАЙКА, будинок 13 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
Код ЄДРПОУ засновника : 00022533 
Адреса засновника: 01196, м.Київ, Печерський район, ПЛОЩА ЛЕСІ
УКРАЇНКИ, будинок 1 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 
Код ЄДРПОУ засновника : 24572267 
Адреса засновника: 01196, м.Київ, Печерський район, ПЛОЩА ЛЕСІ
УКРАЇНКИ, будинок 1 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір  статутного  капіталу

19.06.2018
Актуально на

0 грн.
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