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Увага! ! Дані  змінюються  щоденно..  Актуально на 14.05.2020

 Повне досьє на кожну 
компанію України

ІНСТИТУТ  ТЕХНІЧНОЇ  ТЕПЛОФІЗИКИ  НАЦІОНАЛЬНОЇ  АКАДЕМІЇ  НАУК  УКРАЇНИ
IET NAS OF UKRAINEIET NAS OF UKRAINE
Код ЄДРПОУ 05417118

Сьогодні

Фактор Повідомлення Актуально на

Зв'язок з національним
публічним діячем 

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов’язане із можливістю
виникнення конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності.
Зв’язком керівника/ засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним
публічним діячем, вважається узгоджена господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську
діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі,
а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно
проживають та пов'язані спільним побутом). 

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими
суб’єктами, господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно
перевірятися. 
Показати в Пов'язані особи

Експрес--аналіз  контрагента Актуально  на  14.05.202014.05.2020

 Даних у держреєстрах недостатньо для
розрахунку

Експрес-аналіз

Потрібна особлива увага 0

Потрібно звернути увагу 1

Проблем не виявлено 60

Компанія пов'язана із національним
публічним діячем



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

Повне найменування юридичної особи ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
УКРАЇНИ

Скорочена назва ІТТФ НАН УКРАЇНИ

Назва англійською INSTITUTE ENGINEERING THERMOPHYSICS OF THE NATIONAL AKADEMY OF
SCIENCES OF UKRAINE

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Анкета Актуально  на 14.05.2020 14.05.2020
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Код ЄДРПОУ 05417118

Дата реєстрації 15.01.1964 (56 років 3 місяці)

Уповноважені особи СНЄЖКІН ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ — підписант
СНЄЖКІН ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ — керівник з 17.05.2016

 АВРАМЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ — підписант з 20.07.2016
БАБАК ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ — підписант з 20.07.2016
копіювати

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

Розмір статутного капіталу 0,00 грн

Організаційно-правова форма ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

Форма власності Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності Основний:
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших
природничих і технічних наук
Інші:
85.42 Вища освіта

Контактна інформація Адреса: 03057, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРІЇ
КАПНІСТ, будинок 2-А

Веб сторінка: ittf.kiev.ua

E-mail: admin@ittf.kiev.ua

Телефон: +380444566282

Факс: +380444566091

Відомості про органи управління юридичної
особи

ПРЕЗИДІЯ

Частка держави в підприємстві згідно з
реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ засновника: 00019270
Адреса засновника: 01601, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 54

Контакти  з  ЄДР
Контакти  з  тендерів

Учасники  та  бенефіціари Актуально  на 14.05.2020 14.05.2020
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Країна та державний орган Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

Торгові марки 2 торгових марки

Об'єкти нерухомості 1 об'єкт

Земельні ділянки 3 об'єкти

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії 2 ліцензії

Країни

      

 Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Власність  та  дозволи Актуально  на 14.05.2020 14.05.2020

Перевірка  в  списках  санкцій Актуально  на 13.05.2020 13.05.2020

 Санкції РНБО (Ради національної
безпеки і оборони України)

 Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах
компетенції блокують або забороняють проведення операцій
за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних
списках.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства
Фінансів США (SDN List)

 Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи
заморожуються, і громадянам США забороняється
здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і
інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за
зовнішніми активами Міністерства фінансів США , в.т.ч. список
осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня
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 Санкційний список Канади проти
РФ у зв'язку з подіями в Україні

 Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні
економічні заходи (Росія)

оновлюється щотижня

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

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких
підривають територіальну цілісність, суверенітет і
незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня

 Зведений санкційний список
Австралії

 Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають
цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки
відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня

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

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані
фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування
активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні
заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в
Україні.

оновлюється щотижня

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

 Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано
обмеження на експорт зброї і товарів військового
призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

Податкова  та  інші  державні
органи

Актуально  на  14.05.202014.05.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.05.2020)

Перебуває  на  обліку  в  органах  доходів  та  зборів

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2020 – 686 400

2019 – 76 480

2018 – 806 095

2017 – 1 995 000

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 13.05.2020)

Платник  податків  не  має  податкового  боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 14.05.2020

Інформація  про  особу  наявна  в  базі
Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 13.05.2013
Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни:  10.10.2016
Ознака неприбутковості: 0031 бюджетні установи
Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до
Реєстру або зміну ознаки неприбутковості
Дата рішення: 30.10.2019
Номер рішення: 1926594600547
Тип рішення: повторне включення

Реєстр платників ПДВ
(станом на 14.05.2020)

Дійсне  свідоцтво  ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 054171126590
Дата реєстрації: 09.07.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 14.05.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 14.05.2020)

01-00073*

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 14.05.2020)

11

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 14.05.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Тендери

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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2016 – 197 000

2015 – 1 200 000

2013 – 6 712 000

2012 – 710 000

2011 – 1 340 000

2009 – 1 625 000

Рік Виручка Державні тендери

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 2 документи) 11.08.2015 № рішення 49877836

06.08.2015 № рішення 48034124

Господарські судові справи
(всього 23 документи) 07.03.2017 № рішення 65284701

20.01.2017 № рішення 64434098

12.12.2016 № рішення 63479835

Адміністративні судові справи
(всього 14 документів) 03.05.2017 № рішення 66360587

11.04.2017 № рішення 65967605

14.03.2017 № рішення 65439258

Справи про адміністративні
правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Судова  практика  та
виконавчі  провадження  
((Згадування  у  документах))

Актуально  на 14.05.2020, 18:18:13 14.05.2020, 18:18:13
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Справи призначені до розгляду Інформація відсутня у реєстрах

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Керівники / Підписанти
(всього 7 осіб)

Авраменко Андрій Олександрович — підписант станом на 22.12.2019
Бабак Віталій Павлович — підписант станом на 22.12.2019
Снєжкін Юрій Федорович — керівник станом на 22.12.2019

Учасники / Бенефіціари
(всього 1 особа)

Національна Академія Наук України — учасник станом на 22.12.2019

Отримувачі доходу
(всього 14 осіб)

Хміль Дмитро Петрович — особи пов'язані з суб'єктами декларування
станом на 13.03.2019
Назаренко Андрій Олегович — суб'єкт декларування станом на
27.03.2019
Гоцуленко Володимир Володимирович — особи пов'язані з суб'єктами
декларування станом на 01.02.2018

Суб'єкти декларування
(всього 10 осіб)

Гоцуленко Олександра Олександрівна — суб'єкт декларування станом
на 01.02.2018
Кобзар Олена Семенівна — суб'єкт декларування станом на 11.03.2019
Ковальова Тетяна Миколаївна — суб'єкт декларування станом на
11.03.2018

Національні публічні діячі
(всього 2 особи)

Кіржнер Дмитро Авраамович — національний публічний діяч станом на
21.09.2019
Чернишин Олександр Георгійович — національний публічний діяч
станом на 21.09.2019

Вкладники / Позичальники Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування
(всього 10 осіб)

Балдинюк Анатолій Тимофійович — особи пов'язані з суб'єктами
декларування станом на 29.03.2017
Балдинюк Анатолій Тимофійович — особи пов'язані з суб'єктами
декларування станом на 20.03.2019
Гоцуленко Володимир Володимирович — особи пов'язані з суб'єктами
декларування станом на 01.02.2018

Особи пов'язані з публічними діячами
(всього 1 особа)

Авраменко Андрій Олександрович — особи пов'язані з публічними
діячами станом на 21.09.2019

Особи що мають фінансові зобов'язання Інформація відсутня у реєстрах

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Пов''язані  фізичні  особи

Історія  змін
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https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=17626101&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRel%255D%255B0%255D=1000&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonName%255D=%25D0%259D%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D0%25BE+%25D0%2590%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25B9+%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B3%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
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10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ІНСТИТУТ ТЕХНІЧНОЇ ТЕПЛОФІЗИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК
УКРАЇНИ 
(ІТТФ НАН УКРАЇНИ) 

23.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

03057, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРІЇ КАПНІСТ, будинок 2-А 
Тел: +380444566282 
Факс: +380444566091 
E-mail: admin@ittf.kiev.ua 
Сайт: ittf.kiev.ua 

17.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

03057, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАРІЇ КАПНІСТ, будинок 2-А 
Тел: 4565282 
Факс: 4566091 
E-mail: admin@ttf.kiev.ua 
Сайт: www.ittf.kiev.ua 

16.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

03057, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ МАРІЇ КАПНІСТ, будинок
2-А 
Тел: 4565282 
Факс: 4566091 
E-mail: admin@ttf.kiev.ua 
Сайт: www.ittf.kiev.ua 

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

03057, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЖЕЛЯБОВА, будинок 2-А 
Тел: 4565282 
Факс: 4566091 
E-mail: admin@ttf.kiev.ua 
Сайт: www.ittf.kiev.ua 

12.11.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА БУД. 2А 
Тел: 446-62-82 
Факс: 4466091 

16.04.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ,РАДЯНСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ. ЖЕЛЯБОВА, Б.2А 
Тел: 446-62-82 

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

СНЄЖКІН ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ

16.04.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДОЛІНСЬКИЙ АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ

23.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

АВРАМЕНКО АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
БАБАК ВІТАЛІЙ ПАВЛОВИЧ
СНЄЖКІН ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ

Найменування юридичної особи 

Контактна інформація
(всього 5 змін)

Керівники
(всього 1 зміна)

За 23 роки 0 місяців 28 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому
кожні 23 роки 0 місяців 28 днів

Підписанти
(всього 1 зміна)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=03057%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%259C%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2587+%25D0%259A%25D0%2590%25D0%259F%25D0%259D%25D0%2586%25D0%25A1%25D0%25A2%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+2-%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=03057%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%259C%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2587+%25D0%259A%25D0%2590%25D0%259F%25D0%259D%25D0%2586%25D0%25A1%25D0%25A2%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+2-%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=03057%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%25A8%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%259C%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2587+%25D0%259A%25D0%2590%25D0%259F%25D0%259D%25D0%2586%25D0%25A1%25D0%25A2%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+2-%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=03057%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%2596%25D0%2595%25D0%259B%25D0%25AF%25D0%2591%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+2-%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%25A8%25D0%2595%25D0%2592%25D0%25A7%25D0%2595%25D0%259D%25D0%259A%25D0%2586%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0-%25D0%259D+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.+%25D0%2596%25D0%2595%25D0%259B%25D0%25AF%25D0%2591%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.+2%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2594%25D0%25AF%25D0%259D%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0-%25D0%259D%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.+%25D0%2596%25D0%2595%25D0%259B%25D0%25AF%25D0%2591%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2590%252C+%25D0%2591.2%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

БАСОК БОРИС ІВАНОВИЧ
ПРОЦИШИН БОРИС МИКОЛАЙОВИЧ
СНЄЖКІН ЮРІЙ ФЕДОРОВИЧ

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

72.19 - дослідження й експериментальні розробки у сфері інших
природничих і технічних наук

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

73 - ДОСЛІДЖЕННЯ ТА РОЗРОБКИ

16.04.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

95110 - НАУКОВI УСТАНОВИ АКАДЕМIЧНОГО ПРОФIЛЮ

14.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 
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