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Увага! Дані змінюються щоденно.  Актуально на 20.04.2021

 Повне досьє на кожну 
компанію України

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ
КООПЕРАТИВ "ПЛАТИНУМ ХОЛЛ"
Код ЄДРПОУ 40977232

Сьогодні

16.04.2021

Критерії: Універсальні

Фактор Повідомлення Актуально на

Відсутність ознаки
неприбутковості

З огляду на особливості діяльності окремих юридичних осіб (громадські спілки, політичні партії, організації роботодавців та ін.), яка
не має на меті отримання прибутку, законодавством передбачено звільнення їх від обов’язку щодо сплати податку на прибуток.
Зокрема, після внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу
України. Неприбуткова установа або організація, яка відсутня у зазначеному Реєстрі, повинна сплачувати податок на прибуток на
загальних підставах. Необхідно звертати увагу на розбіжності між метою діяльності такої юридичної особи (не направленої на
отримання прибутку) і фактичним станом речей (коли використання доходів неприбуткової організації здійснюється всупереч
реалізації її цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених законом і установчими документами). 

Зростання
позовного
навантаження

Позовне навантаження компанії – це сукупність зобов'язань, які виникають в результаті судових спорів. Ці зобов'язання не
відображаються в бухгалтерському обліку до набрання судовим рішенням чинності, але можуть вказувати на негативні наслідки при
співпраці з контрагентом. Зростання позовного навантаження відносно контрагента, може свідчити про часті порушення ним своїх
зобов’язань та наявність фінансових проблем. В той же час, судові рішення пов’язані з контрагентом потребують детального аналізу,
адже компанія може не тільки програти спір, а й виграти його. Для отримання більш конкретного уявлення про особливості участі
юридичної особи у відповідній судовій справі, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. 

 
 

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 20.04.2021

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 0

Проблем не виявлено 505

 Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку
Експрес-аналіз

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та
організацій



Кількість судових справ, в яких контрагент є відповідачем
зросла на 1 справ(у) , в порівнянні з попереднім роком



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

Анкета Актуально на
20.04.2021

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=23169905&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


Повне найменування юридичної особи ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ
КООПЕРАТИВ "ПЛАТИНУМ ХОЛЛ"

Скорочена назва ОК ЖБК "ПЛАТИНУМ ХОЛЛ"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 40977232

Дата реєстрації 23.11.2016 (4 роки 4 місяці)

Уповноважені особи ГОРБАТЮК ІЯНІНА ВОЛОДИМИРІВНА
  — керівник з 23.11.2016

Зв’язок з національними публічними діячами
та/або пов’язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу
грн

Організаційно-правова форма ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів

Контактна інформація Адреса: Україна, 03148, місто Київ,
ВОЛОДИМИРА ПОКОТИЛА, будинок
7/2

Телефон: (097) 103-27-29

Контакти з останнього тендеру

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи ЗГІДНО РЕЄСТРУ ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ.

Контакти з ЄДР

Учасники та бенефіціари Актуально на
20.04.2021

Власність та дозволи Актуально на
20.04.2021

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

1 об’єктів на 10.12.2020 1 об’єктів на 10.12.2020

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії Дані відсутні у реєстрах

Країни

      

 Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Перевірка в списках санкцій Актуально на
19.04.2021

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 20.04.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.04.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 19.04.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 16.04.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 20.04.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 20.04.2021) Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 20.04.2021) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 20.04.2021)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=23169905&tb=property
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=23169905&tb=ground-section


Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи

(всього 17 документів)
05.04.2021 № рішення 96034779

15.03.2021 № рішення 95508104

22.02.2021 № рішення 95041729

Справи про адміністративні правопорушення

(всього 1 документ)
27.08.2019 № рішення 83887371

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду Інформація відсутня у реєстрах

  

  

  

Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
20.04.2021

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 1  Учасники / Бенефіціари 4  Отримувачі доходу 0

 Суб'єкти декларування 0  Національні публічні діячі 0  Вкладники / Позичальники 0

 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

0  Особи пов'язані з
публічними діячами

0  Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Історія змін

26.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ "ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ
КООПЕРАТИВ "ПЛАТИНУМ ХОЛЛ" ( ОК ЖБК "ПЛАТИНУМ ХОЛЛ" ) 

Найменування юридичної особи 
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24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03148, місто Київ, ВОЛОДИМИРА ПОКОТИЛА, будинок 7/2 
Тел: (097) 103-27-29 

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

03148, м.Київ, Святошинський район, ВОЛОДИМИРА ПОКОТИЛА,
будинок 7/2 
Тел: (097) 103-27-29 

03.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

03148, м.Київ, ВОЛОДИМИРА ПОКОТИЛА, будинок 7/2 
Тел: (097) 103-27-29 

29.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

03148, м.Київ, Святошинський район, ВОЛОДИМИРА ПОКОТИЛА,
будинок 7/2 
Тел: (097) 103-27-29 

26.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

03148, м.Київ, ВОЛОДИМИРА ПОКОТИЛА, будинок 7/2 
Тел: (097) 103-27-29 

26.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГОРБАТЮК ІЯНІНА ВОЛОДИМИРІВНА
16

26.11.2016
АКТУАЛЬНО НА Немає підписантів

26.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

81.10 - комплексне обслуговування об'єктів

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА ЗГІДНО РЕЄСТРУ ЧЛЕНІВ КООПЕРАТИВУ. 

Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Контактна інформація
(всього 4 зміни)

Керівники

Підписанти

Види діяльності

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%252C+03148%252C+%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0%25D0%2590+%25D0%259F%25D0%259E%25D0%259A%25D0%259E%25D0%25A2%25D0%2598%25D0%259B%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+7%252F2&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=03148%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%25A1%25D0%25B2%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD%252C+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0%25D0%2590+%25D0%259F%25D0%259E%25D0%259A%25D0%259E%25D0%25A2%25D0%2598%25D0%259B%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+7%252F2&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=03148%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0%25D0%2590+%25D0%259F%25D0%259E%25D0%259A%25D0%259E%25D0%25A2%25D0%2598%25D0%259B%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+7%252F2&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=03148%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%25A1%25D0%25B2%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD%252C+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0%25D0%2590+%25D0%259F%25D0%259E%25D0%259A%25D0%259E%25D0%25A2%25D0%2598%25D0%259B%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+7%252F2&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=03148%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0%25D0%2590+%25D0%259F%25D0%259E%25D0%259A%25D0%259E%25D0%25A2%25D0%2598%25D0%259B%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+7%252F2&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


YouControl — повне досьє на кожну компанію України ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВЛАД ІВАН ЮРІЙОВИЧ
94

Адреса засновника: 90614, Закарпатська обл., Рахівський район, село Біла
Церква, ПРИКОРДОННА, будинок 14 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГОРБАТЮК ІЯНІНА ВОЛОДИМИРІВНА
16

Адреса засновника: 58001, Чернівецька обл., місто Чернівці,
Першотравневий район, НАЛИВАЙКА СЕВЕРИНА, будинок 15 А, квартира 5 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГОРБАТЮК ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА
13

Адреса засновника: 58001, Чернівецька обл., місто Чернівці,
Першотравневий район, НАЛИВАЙКА СЕВЕРИНА, будинок 15 А, квартира 5 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.11.2016
АКТУАЛЬНО НА

ВЛАД ІВАН ЮРІЙОВИЧ
94

Адреса засновника: 90614, Закарпатська обл., Рахівський район, село Біла
Церква, ПРИКОРДОННА, будинок 14 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГОРБАТЮК ІЯНІНА ВОЛОДИМИРІВНА
16

Адреса засновника: 58001, Чернівецька обл., місто Чернівці,
Першотравневий район, НАЛИВАЙКА СЕВЕРИНА, будинок 15 А, квартира 5 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГОРБАТЮК ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА
13

Адреса засновника: 58001, Чернівецька обл., місто Чернівці,
Першотравневий район, НАЛИВАЙКА СЕВЕРИНА, будинок 15 А, квартира 5 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
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