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Фактор Повідомлення Актуально на

Обмежена
компетенція
посадових осіб 

Повноваження керівника мають такі
обмеження: виконувач обов язків 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 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.

Часті інституційні
зміни 

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін
найменування: 0; змін засновників /
бенефіціарів: 0

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.

Судові рішення,
пов'язані з
контрагентом 

Кількість судових справ компанії, де вона
виступає відповідачем, за останні 3 роки: 5
Кількість кримінальних судових справ,
пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0
Кількість судових справ компанії, за останні 3
роки: 46
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ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 5050
реєстрів  України актуальну на момент запиту

Статус юридичної особи Не  перебуває  в  процесі  припинення

Код ЄДРПОУ 32309722

Дата реєстрації 25.02.2003 (15 років 7 місяців)

Відомості про органи управління юридичної
особи

ДИРЕКТОР

Контактна інформація 01133, м.Київ, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 36 Б 
Тел: 2857069, 2857053 
Факс: 2857044 

Уповноважені особи СОЛОШЕНКО ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ - керівник (виконувач обов'язків
директора) 

Види діяльності 81.10 Комплексне обслуговування об'єктів (основний) 
49.41 Вантажний автомобільний транспорт 
55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна 
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 

Форма власності Державна власність / власність територіальних громад

Сьогодні

Вивчення судових рішень за участю конкретного суб'єкта дуже важливі, оскільки вони можуть містити встановлені
судом факти, зокрема, щодо: • вчинення злочинів / причетності до них (самим суб'єктом, його посадовими /
пов'язаними особами тощо) • наявність боргу (в т.ч. податкового) • визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок
фіктивності) • наявності процедур припинення або банкрутства • інших обставин, що вказують на ризик ділових
відносин Якщо з контрагентом пов’язані відповідні "негативні" рішення, їх кількість, періодичність ухвалення, тяжкість
скоєних правопорушень/злочинів, розміри стягуваної заборгованості тощо можуть дати конкретне уявлення про
контрагента, його способах ведення бізнесу та ризики ділових відносин із ним.

Відкриті виконавчі
провадження 

Відкрито виконавчих проваджень: 2

Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення, звернення
стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається
на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших
кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно
ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу.

Фактор Повідомлення Актуально на

Досьє Актуально  на 08.10.2018, 09:23:16 08.10.2018, 09:23:16
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Перелік засновників юридичної особи МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 
Код ЄДРПОУ засновника: 
37508596

Адреса засновника: 
01008, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО,
будинок 12/2

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

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи (для незавершених
виконавчих проваджень)

26.09.2017; 26.09.2017; 17.08.201717.08.2017

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: 27.02.2003 

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: 18.03.2003 
Номер взяття на облік: 32033 

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: 03.03.2003 
Номер взяття на облік: 01-037253 

Дані про реєстраційний номер платника
єдиного внеску

01-037253

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного внеску за
основним видом його економічної
діяльності
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2017 р. Активи 93 000 000 – 94 000 000 грн.

2017 р. Зобов'язання 24 000 000 – 25 000 000 грн.

2017 р. Виручка 3 200 000 – 3 300 000 грн.

Фінансові  показники
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Всього 1

30.01.2018 15.10.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018
рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з
надзвичайних ситуацій

Ліцензій не знайдено

Реєстр платників ПДВ Інформація  про  особу  наявна  в  базі

Індивідуальний податковий номер 323097226551

Дата реєстрації 25.04.2003

Анульована реєстрація платників ПДВ Інформація  про  особу  відсутня  в  базі

Дізнайся більше про свого бізнес-партнера Станом на 01.10.2018 
Перебуває  на  обліку  в  органах  доходів  та  зборів

Стан розрахунків платника податків з
бюджетом

Станом на 04.10.2018 
Платник  податків  не  має  податкового  боргу

Реєстр платників єдиного податку Інформація про особу відсутня в базі

Всього 365

17.09.2018 Постанова Цивільне 757/36070/17-ц

26.07.2018 Ухвала суду Господарське 910/1870/18

26.07.2018 Ухвала суду Цивільне 754/9559/18

18.07.2018 Рішення Господарське 910/3867/18

04.07.2018 Ухвала суду Господарське 910/1870/18

Важливі  повідомлення Актуально  на 07.10.2018 07.10.2018

Ліцензії Актуально  на 07.10.2018 07.10.2018

Інформація  про  платника
податків

Актуально  на 08.10.2018, 09:23:13 08.10.2018, 09:23:13

Судова  практика Актуально  на 08.10.2018, 09:23:16 08.10.2018, 09:23:16

Офіційні  повідомлення Актуально  на 07.10.2018 07.10.2018
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Всього 2

05.12.2007 ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ) АБО УПОВНОВАЖЕНИМ
НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО ВІДМІНИ РІШЕННЯ ЩОДО
ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

24.05.2007 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ)
АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО
ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Найменування  юридичної  особи  

04.07.2016
Актуально на

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЕКО" 
(ДП "ЕКО") 

Контактна  інформація
((всього 3  3 зміни))

04.07.2016
Актуально на

01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 36
Б 
Тел: 285-70-69, 2857053 
Факс: 2857044 

07.08.2015
Дані перевіряються

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ БУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ БУД.36 Б 
Тел: 285-70-69, 2857053 
Факс: 2857044 

25.09.2013
Дані перевіряються

М.Киев, бул. Лесі Українки, буд.36 б 
Тел: 044285-70-69, 0442857053 
Факс: 0442857044 

27.02.2003
Дані перевіряються

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н Б-Р ЛЕСІ УКРАЇНКИ БУД. 36Б 
Тел: 295-70-69 

Керівники
((всього 9  9 змін))

За  15 15 років  7 7 місяців  11 11 днів  наявної  звітності  змінилися  99
керівників  у  середньому  кожні  1 1 рік  8 8 місяців  25 25 днів

21.06.2018
Актуально на

СОЛОШЕНКО ВАЛЕРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

17.02.2014
Дані перевіряються

Пишний Володимир Борисович

29.07.2011
Дані перевіряються

ПОГУЛЯЙЛО ЛIДIЯ ЮХИМIВНА

27.10.2010
Дані перевіряються

ЧЕГРАХЧI СЕРГIЙ ГЕННАДIЙОВИЧ

27.04.2010
Дані перевіряються

КОНОТОПЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Зміни  за  типом  даних Наразі  дані  в  блоці “ “Історія" " наповнюються  і  несуть  лише
інформаційний  характер
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15.12.2009
Дані перевіряються

ДУБIНЧЕНКО СТАНIСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

20.11.2008
Дані перевіряються

ГАВРИЛIН IГОР ГЕОРГIЙОВИЧ

06.12.2007
Дані перевіряються

ДОЛГОЗВЯГ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ

12.02.2007
Дані перевіряються

ВОЛОШИН АНДРІЙ ПАВЛОВИЧ

27.02.2003
Дані перевіряються

СМІРНОВ СЕРГІЙ ОЛЕГОВИЧ

Керівники
((всього 9  9 змін))

За  15 15 років  7 7 місяців  11 11 днів  наявної  звітності  змінилися  99
керівників  у  середньому  кожні  1 1 рік  8 8 місяців  25 25 днів

Види  діяльності
((всього 3  3 зміни))

04.07.2016
Актуально на

81.10 - Комплексне обслуговування об'єктів

01.12.2005
Дані перевіряються

70.32.0 - УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ

17.03.2003
Дані перевіряються

90110 - ЕКСПЛУАТАЦIЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ

27.02.2003
Дані перевіряються

63200 - РЕМОНТ I БУДIВНИЦТВО ЖИТЛА (КВАРТИР) НА ЗАМОВЛЕННЯ
НАСЕЛЕННЯ

Перелік  засновників ( (учасників) ) юридичної  особи

10.08.2016
Актуально на

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ 
Код ЄДРПОУ засновника : 37508596 
Адреса засновника: 01008, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
МИХАЙЛА ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 12/2 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір  статутного  капіталу

29.06.2018
Актуально на

0 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

1,6 млн  Досьє на одному сайті
Найбільше досьє на компанії
в Україні, яке постійно
оновлюється

 

50  Реєстрів в єдиному
вікні

 

7
 Унікальних
інструментів аналізу
контрагентів

70 000
 Користувачів
безкоштовного
тарифу Open Data

 5 000  Платних користувачів
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Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Компанії які вже користуються YouControl
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