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Банкрут

Відповідно до статей 42, 73 Кодексу України з процедур банкрутства, правочини, вчинені контрагентом після відкриття провадження
у справі про банкрутство або протягом трьох років до цього, можуть бути визнані недійсними господарським судом. Окрім цього,
провадження у справах про банкрутство часто має наслідком застосування до боржника спеціальних процедур (санації,
реструктуризації, ліквідації), в результаті чого контрагенти можуть бути позбавлені можливості вчасно, повністю або навіть частково
стягнути з нього борг. 

Партнерство з такими контрагентами може спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності. 

Обмежена компетенція
посадових осіб

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад,
при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки
для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може
бути визнано недійсним. 

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги. 

Судові рішення, пов'язані
з контрагентом

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 16.08.2021

Потрібна особлива увага 5

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 509

D

Статус суб'єкта господарювання: порушено справу
про банкрутство



Повноваження керівника мають такі обмеження:
виконуючий обов язків



Кількість судових справ компанії, де вона виступає
відповідачем, за останні 3 роки: 19
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з
компанією, за останні 3 роки: 1
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки:
63
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Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема,
щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності
процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч.
податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин. 

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної
справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). 

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій
справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. 

Відкриті виконавчі
провадження

Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше
майно. Стягнення 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, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності. 

Податковий борг

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення
податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових
операцій на його рахунках в банку. 

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з
його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують
особливої уваги. 

Контрагент фігурує в
медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в
виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов’язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до
уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання
додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах,
публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління
Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа,
потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства. 

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. 

Фактор Повідомлення Актуально на

 
 

Відкрито виконавчих проваджень: 278

Платник податків має податковий борг 27 732 417
грн станом на 01.07.2021



В публічних медіа виявлено спірну інформацію
щодо контрагента



Компанія пов'язана із національним публічним
діячем
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FinScore  D/1,0

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідків

 Висока
Розраховано на даних за 2019 рік,
більш актуальні дані відсутні для
обрахунку

Фінансова стійкість  Незадовільний рівень

Фінансовий скоринг

MarketScore  D/1.3

Ринкова потужність  Незначна

Потенціал до лідерства  Незначні позиції на ринку

Ринковий скоринг

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

Повне найменування юридичної особи ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД
"БУРЕВІСНИК"

Скорочена назва ДП "КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД "БУРЕВІСНИК"

Статус юридичної особи Порушено справу про банкрутство

Код ЄДРПОУ 14312358

Дата реєстрації 17.05.2002 (19 років 2 місяці)

Дані про перебування юридичної особи в процесі
провадження у справі про банкрутство, санації

09.12.2011 , 10651150014000039 - Внесення судового рішення про
порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи,
Підстава: судове рішення, Атрибути судового рішення: Судове рішення про
порушення провадження у справі про банкрутство юридичної особи від
30.11.2011 № 15/175-б Господарський суд міста Києва

Уповноважені особи ХОДЗІЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
  — 16.03.2019 (Виконуючий обов'язків), керівник
ПРИХОДЬКО ВІРА ПЕТРІВНА
  — підписант
СТУК ІРИНА МИХАЙЛІВНА
  — розпорядник майна

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

Розмір статутного капіталу 63 622 000,00 грн

Організаційно-правова форма ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Назва установчого документа Статут

Форма власності Державна власність / власність територіальних громад

Анкета Актуально на
16.08.2021
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Види діяльності Основний:
25.12 Виробництво металевих дверей і вікон
Інші:
26.51 Виробництво інструментів і обладнання для вимірювання, дослідження
та навігації
26.60 Виробництво радіологічного, електромедичного й
електротерапевтичного устатковання
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і
технічних наук
32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів
33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного
устатковання

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 02081, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ЗДОЛБУНІВСЬКА, будинок 2

Контакти з останнього тендеру
(15.08.2021)

Контактна особа: ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
ХОДЗІЦЬКИЙ

E-mail: burevestnik@ukroboronprom.com

Телефон: +380505223714

Адреса: 02081 м. Київ місто Київ ВУЛИЦЯ
ЗДОЛБУНІВСЬКА, будинок 2

Відомості про органи управління юридичної
особи

ПРАВЛІННЯ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ
Код ЄДРПОУ засновника: 37854297

Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок
36

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 63 622 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Контакти

Учасники та бенефіціари Актуально на
16.08.2021

Філіали та правонаступники Актуально на
16.08.2021
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Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Дані про відокремлені підрозділи юридичної
особи

ФІЛІЯ "МОНОЛІТ" ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА "КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
ЗАВОД "БУРЕВІСНИК"

Код ЄДРПОУ ВП: 22575706

Місцезнаходження ВП: Україна, 34500, Рівненська обл., Сарненський р-н, село
Клесів, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 4.

Торгові марки 4 торгових марки

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

3 об’єктів на 16.03.2021 2 об’єктів на 16.03.2021

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

Власність та дозволи Актуально на
16.08.2021

Перевірка в списках санкцій Актуально на
15.08.2021

Репутація в медіа
Одним із засобів перевірки ділової репутації

контрагента, є аналіз інформації про контрагента що

міститься в медіа. Нерідко, в виданнях можна знайти

публікації негативного характеру про компанію та/або

пов’язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до

уваги при прийнятті рішення про співробітництво з

контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України,

отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом

пошуку інформації про нього у відкритих джерелах,

наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах,

вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів

належної перевірки клієнта (Постанова Правління

Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в

публічних медіа, потребує належної уваги, адже може

вказувати на негативні репутаційні наслідки
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Назва ЗМІ Фігурант розслідування Згадка в розслідуванні

Наші гроші

Наші гроші.Запоріжжя

Слідство.Інфо 1

Бігус.інфо 1

Схеми: корупція в деталях 1

Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)

State Watch 1

Четверта влада

Вінницька агенція журналістських розслідувань

Миколаївський центр журналістських
розслідувань

партнерства.

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 16.08.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.08.2021)

Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, щодо якого набрало
законної сили судове рішення щодо порушення провадження у справі про
банкрутство

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 15.08.2021)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб’єктів
господарювання, які мають податковий
борг»
(станом на 01.07.2021)

Платник податків має податковий борг 27 732 418 грн

Державний: 4 515 368 грн

Місцевий: 23 217 051 грн

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 16.08.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 16.08.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ Дійсне свідоцтво ПДВ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Фінансові показники, тис.грн.

Показники Активи Зобов'язання Виручка

2020 145 677 118 990 0

2019 140 000 – 150 000 110 000 – 120 000 470 – 480

2018 150 000 – 160 000 100 000 – 110 000 410 – 420

2017 150 000 – 160 000 97 000 – 98 000 800 – 810

2016 150 000 – 160 000 92 000 – 93 000 3 500 – 3 600

(станом на 16.08.2021) Індивідуальний податковий номер: 143123526512

Дата реєстрації: 29.06.1997
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 143123526512

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 05.07.2002

Причина анулювання: iншi випадки, передбаченi законодавством

Підстава анулювання: СКАСОВАНО ДАТОЮ, НАДАНОЮ З РАЙОНУ-ПРИЗУПИНЕНО

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 16.08.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 16.08.2021)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Зовнішньоекономічна діяльність
*
* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу

«Зовнішньоекономічна діяльність» Системи

«YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний

характер. Формування цієї інформації,

упорядкування і розташування її складових частин,

а також побудова функціональних зв’язків між нею

та/або створеними на її основі базами

(компіляціями) даних та/або іншою інформацією, –

є результатом роботи спеціальних програмних

засобів.

Аналітична інформація розділу

«Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює

існуючу офіційну інформацію, не встановлює будь-

які факти або обставини, що мають юридичне

значення і не може бути використана в якості

експертних, аудиторських та інших офіційних

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Показники Обсяг імпорту, грн Дохід від експорту, грн

2021 - -

2020 - -

2019 - -

2018 - -

2017 - -

2016 - -

2015 - -

2014 - -

2013 - -

2012 - 7 000 000 - 7 500 000

2011 - 1 500 000 - 2 000 000

2010 - 100 000 - 150 000

2009 - 9 500 000 - 10 000 000

2008 до 100 000 6 500 000 - 7 000 000

2007 - 25 000 000 - 30 000 000

висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими

особами для прийняття управлінських, юридичних,

фінансових, організаційних та будь-яких інших

рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними

виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю‑КОНТРОЛ»

за їх наслідки відповідальності не несе.

Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
16.08.2021

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Цивільні судові справи
(всього 725 документів) 05.07.2021 № рішення 98258815

30.06.2021 № рішення 98061814

29.06.2021 № рішення 98086361

Кримінальні судові справи
(всього 16 документів) 09.04.2021 № рішення 96327355

01.10.2020 № рішення 92067576

21.09.2020 № рішення 92067575

Господарські судові справи
(всього 251 документ) 26.07.2021 № рішення 98583566

22.07.2021 № рішення 98523767

15.07.2021 № рішення 98326009

Адміністративні судові справи
(всього 204 документи) 26.06.2020 № рішення 90124080

18.06.2020 № рішення 89920598

26.02.2020 № рішення 87830410

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 5 документів) 16.07.2019 № рішення 83302279

27.11.2018 № рішення 78168193

06.11.2018 № рішення 77676356

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи
(всього 275 незавершених вп)

05.08.2021; 05.08.2021; 22.07.2021; 22.07.2021; 22.07.2021; 22.07.2021;
22.07.2021; 22.07.2021; 22.07.2021; 22.07.2021; 20.07.2021; 16.07.2021;
17.06.2021; 17.06.2021; 10.06.2021; 24.05.2021; 24.05.2021; 21.05.2021;
20.05.2021; 18.05.2021; 18.05.2021; 18.05.2021; 18.05.2021; 23.04.2021;
22.04.2021; 31.03.2021; 27.03.2021; 26.03.2021; 24.03.2021; 24.03.2021;
24.03.2021; 24.03.2021; 24.03.2021; 24.03.2021; 24.03.2021

Справи призначені до розгляду
(всього 5 документів) 20.08.2021, 11:00 753/23198/19

13.09.2021, 12:00 910/4756/21

21.09.2021, 10:00 15/175-б

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7722863&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=1
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=98258815&cid=7722863
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=98061814&cid=7722863
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=98086361&cid=7722863
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7722863&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=2
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=96327355&cid=7722863
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=92067576&cid=7722863
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=92067575&cid=7722863
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7722863&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=3
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=98583566&cid=7722863
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=98523767&cid=7722863
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=98326009&cid=7722863
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7722863&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=4
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=90124080&cid=7722863
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=89920598&cid=7722863
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=87830410&cid=7722863
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7722863&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=5
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=83302279&cid=7722863
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=78168193&cid=7722863
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=77676356&cid=7722863
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7722863&tb=debtors
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7722863&tb=preview-court


Всього 22

28.05.2020 Повiдомлення про наявність заборгованостi по заробiтнiй платi

04.03.2020 Повiдомлення про наявність заборгованостi по заробiтнiй платi

11.07.2019 Повiдомлення про наявність заборгованостi по заробiтнiй платi

11.07.2019 Повiдомлення про наявність заборгованостi по заробiтнiй платi

12.04.2019 Повiдомлення про наявність заборгованостi по заробiтнiй платi

  

  

  

Офіційні повідомлення Актуально на
15.08.2021

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 12  Учасники / Бенефіціари 4  Отримувачі доходу 5

 Суб'єкти декларування 5  Національні публічні діячі 2  Вкладники / Позичальники 0

 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

3  Особи пов'язані з
публічними діячами

1  Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Історія змін

09.12.2011
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЗАВОД
"БУРЕВІСНИК"

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

02081, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА, будинок 2 
Тел: 553-05-14 
Факс: 5507035 

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ЗДОЛБУНІВСЬКА БУД.2 
Тел: 553-05-14 
Факс: 5507035 

10.12.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Киев, вул. Здолбунівська, буд.2 
Тел: 553-05-14 
Факс: 5507035 

Найменування юридичної особи 

Контактна інформація
(всього 5 змін)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7722863&tb=publications&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/contractor/publication-info/?id=1255133&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/contractor/publication-info/?id=1245338&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/contractor/publication-info/?id=1240382&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/contractor/publication-info/?id=1238024&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/contractor/publication-info/?id=1232945&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7722863&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7722863&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=2
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7722863&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRel%255D%255B0%255D=1000
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7722863&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=5
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7722863&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=4
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7722863&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=7
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7722863&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=6
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02081%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%2594%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%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%2597%25D0%2594%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%259D%25D0%2586%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+2&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592+%25D0%2594%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%259D%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+++%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.%25D0%2597%25D0%2594%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%259D%25D0%2586%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.2&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B2%252C+%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BB.+%25D0%2597%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4.2&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162


05.04.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА БУД. 2 
Тел: 553-05-14 
Факс: 5507035 

09.12.2011
АКТУАЛЬНО НА

02081, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗДОЛБУНІВСЬКА,
БУДИНОК 2 
Тел: 553-05-14 
Факс: 5507035 

15.12.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ХАРКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА БУД. 2 
Тел: 553-05-14 
Факс: 5507035 

25.03.2019
АКТУАЛЬНО НА

ХОДЗІЦЬКИЙ ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
22

12.09.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КРИВОШЕЄВ ВАСИЛЬ ОПАНАСОВИЧ
18

02.07.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СИНИЦЬКИЙ ІГОР ГЕОРГІЙОВИЧ
2

15.12.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МАЙКО ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ
11

19.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПРИХОДЬКО ВІРА ПЕТРІВНА
12

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

25.12 - Виробництво металевих дверей і вікон

08.12.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

33.20.1 - ВИРОБНИЦТВО КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНОЇ АПАРАТУРИ

15.12.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

14323 - ВИРОБНИЦТВО РАДIОВИМIРЮВАЛЬНИХ ПРИЛАДIВ

Керівники
(всього 3 зміни)

За 23 роки 8 місяців 1 день наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 7
років 10 місяців 21 день

Підписанти

Види діяльності
(всього 2 зміни)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%25A5%25D0%2590%25D0%25A0%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%2597%25D0%2594%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%259D%25D0%2586%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.+2&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02081%252C+%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%2594%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%259D%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%259D%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%2597%25D0%2594%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%259D%25D0%2586%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590%252C+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259D%25D0%259E%25D0%259A+2&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%25A5%25D0%2590%25D0%25A0%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%2597%25D0%2594%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%259D%25D0%2586%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.+2&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162


23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ 
Код ЄДРПОУ засновника : 37854297 
Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок
36 
Розмір внеску в статутний фонд: 63 622 000 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ 
Код ЄДРПОУ засновника : 37854297 
Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок
36 
Розмір внеску в статутний фонд: 63 622 000 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ 
Код ЄДРПОУ засновника : 37854297 
Адреса засновника: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок
36 
Розмір внеску в статутний фонд: 63 622 000 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ 
Код ЄДРПОУ засновника : 37854297 
Адреса засновника: 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 36 
Розмір внеску в статутний фонд: 63 622 000 грн.

15.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ 
Код ЄДРПОУ засновника : 37854297 
Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 36 
Розмір внеску в статутний фонд: 63 622 000 грн.

19.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ" 
Код ЄДРПОУ засновника : 37854297 
Адреса засновника: 04119, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 36 
Розмір внеску в статутний фонд: 63 622 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

16.11.2012
Дані перевіряються

ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ" 
Розмір внеску в статутний фонд: 63 622 000 грн.

05.04.2012
Дані перевіряються

ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ" 
Розмір внеску в статутний фонд: 60 822 000 грн.

24.06.2009
Дані перевіряються

ФІРМА "РОКЕТЛАЙФ ЛТД" 
Розмір внеску в статутний фонд: 71 119 грн.

16.11.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

63 622 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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05.04.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

60 822 000 грн.

24.06.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71 119 грн.
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