Увага! Дані змінюються щоденно.

Актуально на 27.10.2021

Повне досьє на кожну
компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА КИЄВА
Код ЄДРПОУ 05534195

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 27.10.2021

Критерії: Універсальні


Потрібна особлива увага

3



Потрібно звернути увагу

2

Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку

Експрес-аналіз

 Проблем не виявлено

509

Фактор

Зв'язок з компанією в
стані припинення



Повідомлення

Актуально на

Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані
припинення. Кількість зв'язків: 38

Сьогодні

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що
здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може
виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Зв'язок з ліквідованою
юридичною особою



Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою
юридичною особою. Кількість зв'язків: 63

Сьогодні

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що
здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може
виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків.

Зв'язок з компанієюбанкрутом



Наявний зв'язок контрагента з компанією-банкрутом.
Кількість зв'язків: 2

Сьогодні

Банкрутство – це визнана господарським судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність і задовольнити визнані
судом вимоги кредиторів інакше як через застосування ліквідаційної процедури. Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з
компанією-банкрутом (мають спільного керівника та/або учасників, що здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги,
адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може виявитися неефективною, що, в свою чергу, може
призвести до негативних фінансових наслідків.

Часті інституційні зміни



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

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема,
пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на
відсутність такої стабільності.
Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а
часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації.
Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної
уваги.
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Фактор

Малий строк діяльності
керівника

Повідомлення



Актуально на

Керівник був призначений 60 днів тому

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового
керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує
належної уваги при співпраці з такими контрагентами.
Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу

Анкета

Актуально на
27.10.2021

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60
реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА КИЄВА

Скорочена назва

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА КИЄВА

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

05534195

Дата реєстрації

02.10.1997 (24 роки)

Уповноважені особи

КОСТЕНКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА
— керівник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

0,00 грн

Організаційно-правова форма

КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

Форма власності

Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності

Основний:
91.02 Функціювання музеїв
Інші:
91.03 Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та
інших пам'яток культури
47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
56.30 Обслуговування напоями
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і
гуманітарних наук

Контакти
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Місцезнаходження юридичної особи

Контакти з останнього тендеру
(26.10.2021)

Адреса:

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ХРЕЩАТИК, будинок 2

Телефон:

2781202,
2781291,

Факс:

2781240

Контактна особа:

Бакалець Людмила Володимирівна

E-mail:

tender49840@ukr.net

Телефон:

+380445202834

Адреса:

01001 Київська область Київ
вул.Хрещатик,2

Учасники та бенефіціари

Актуально на
27.10.2021

Відомості про органи управління юридичної
особи

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Код ЄДРПОУ засновника: 00022527
Адреса засновника: Україна, 03680, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок
31, корпус 2
Країна реєстрації:

Україна

Власність та дозволи

Торгові марки

Актуально на
27.10.2021

1 торгова марка

Об'єкти нерухомості
Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 14.07.2020

Дані відсутні у реєстрах на 14.07.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

Перевірка в списках санкцій
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Актуально на

26.10.2021

Країни

Кількість санкційних списків

Статус

8 санкційних списків

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

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 партнерства.

Фігурант розслідування
Негативна згадка в розслідуванні
Згадка в розслідуванні
Назва ЗМІ

Фігурант
розслідування

Негативна згадка в
розслідуванні

Наші гроші

2

Наші гроші.Запоріжжя

Слідство.Інфо

Бігус.інфо

Схеми: корупція в деталях

Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)

State Watch

Четверта влада

Вінницька агенція журналістських розслідувань

Миколаївський центр журналістських
розслідувань

Сила правди

Центр журналістських розслідувань (Крим)

Наші гроші. Львів
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Згадка в
розслідуванні

1

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 27.10.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.10.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнеспартнера»
(станом на 26.10.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 27.10.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 27.10.2021

Інформація про особу наявна в базі
Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 02.07.2012
Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 18.10.2016
Ознака неприбутковості: 0031 бюджетні установи
Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або
зміну ознаки неприбутковості
Дата рішення: 18.10.2016
Номер рішення: 454/26-59-12-25
Тип рішення: присвоєння ознаки неприбутковостi

Реєстр платників ПДВ
(станом на 27.10.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 055341926593
Дата реєстрації: 29.09.2017
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 055341926102
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 10.06.2015
Причина анулювання: обсяги продажу товарiв < нiж визначенi у Кодексi
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА IНIЦIАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 27.10.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 27.10.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

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,
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аудиторських та інших офіційних 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.

Показники

Обсяг імпорту, грн

Дохід від експорту, грн

2021

-

-

2020

-

-

2019

-

55 000 000 - 60 000 000

2018

-

-

2017

-

-

2016

-

-

2015

-

-

2014

-

-

2013

-

-

2012

-

-

2011

-

-

2010

-

-

2009

-

-

2008

-

-

2007

-

-

Тендери
Виручка, грн

Рік

Виручка

Державні тендери

2020

–

8 400

2018

–

18 000
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Судова практика та виконавчі
провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
27.10.2021

Цивільні судові справи
14.02.2017

(всього 1 документ)

Кримінальні судові справи

№ рішення 64702316

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 29 документів)

20.04.2021

№ рішення 96404205

29.03.2021

№ рішення 95839357

04.02.2021

№ рішення 94896466

02.10.2020

№ рішення 91969287

10.08.2020

№ рішення 90918337

29.08.2016

№ рішення 60150786

Адміністративні судові справи
(всього 18 документів)

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
26.10.2021

19.10.2018

02.12.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з питань праці

17.11.2011

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

2

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

8

Учасники / Бенефіціари

1

Отримувачі доходу

9

Суб'єкти декларування

9

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0
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Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

6

Особи пов'язані з
публічними діячами

0

Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Історія змін
Найменування юридичної особи
(всього 1 зміна)

27.05.2016

МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА КИЄВА ( МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА КИЄВА )

АКТУАЛЬНО НА

16.11.2011
АКТУАЛЬНО НА

КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) МУЗЕЙ ІСТОРІЇ МІСТА
КИЄВА

Контактна інформація
(всього 6 змін)

28.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

27.08.2021
АКТУАЛЬНО НА

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

18.11.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

17.11.2011
ДАТА ЗМІНИ

16.11.2011
АКТУАЛЬНО НА

09.10.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Керівники

Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 2
Тел: 2781202,, 2781291,
Факс: 2781240

01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 2
Тел: 2781202,, 2781291,
Факс: 2781240

01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 2
Тел: 2781202, 2781291
Факс: 2781240

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ХРЕЩАТИК БУД. 2
Тел: 278-12-02
Факс: 2781240

01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК,
БУДИНОК 2
Тел: 293-53-91

01024, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПИЛИПА ОРЛИКА,
БУДИНОК 8
Тел: 293-53-91

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ОРЛИКА БУД. 8
Тел: 293-53-91

(всього 7 змін)

За 24 роки 0 місяців 18 днів наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні
3 роки 5 місяців 5 днів

27.08.2021

КОСТЕНКО ТЕТЯНА ВІКТОРІВНА

АКТУАЛЬНО НА

20.07.2012

БУЛАВІНА ЛАРИСА ІГОРІВНА

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ
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18.11.2011

КРОЛЕВЕЦЬ СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

02.06.2009

РОМАНОВА КАТЕРИНА ВІКТОРІВНА

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

24.01.2009

НЕСТЕРЕНКО ЛЮБОВ МИХАЙЛІВНА

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

24.06.2008

ЄВЕЦЬКА ІННА ОЛЕКСАНДРІВНА

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

27.12.2007

МЕЛЬНИК ОЛЬГА МИКОЛАЇВНА

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

09.10.1997

ХОМЕНКО ТАМАРА ЄВГЕНІЇВНА

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Підписанти
27.05.2016

Немає підписантів

АКТУАЛЬНО НА

Види діяльності
(всього 2 зміни)

27.05.2016

91.02 - функціювання музеїв

АКТУАЛЬНО НА

11.05.2004

95170 - МУЗЕЇ, ЯКI ПРОВОДЯТЬ НАУКОВУ РОБОТУ

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

09.10.1997

93131 - МУЗЕЇ

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 6 змін)

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

10.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Код ЄДРПОУ засновника : 00022527
Адреса засновника: Україна, 03680, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок
31, корпус 2
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Код ЄДРПОУ засновника : 00022527
Адреса засновника: Україна, 03680, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок
31, корпус 2
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
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13.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

15.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

19.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

25.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Код ЄДРПОУ засновника : 00022527
Адреса засновника: Україна, 03680, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок
31, корпус 2
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Код ЄДРПОУ засновника : 00022527
Адреса засновника: 03680, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 31,
корпус 2
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Код ЄДРПОУ засновника : 00022527
Адреса засновника: 03680, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 31, корпус 2
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Код ЄДРПОУ засновника : 00022527
Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК,
будинок 36
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Код ЄДРПОУ засновника : 00022527
Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК,
будинок 36
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу
03.05.2018

0 грн.

АКТУАЛЬНО НА
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