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Увага! Дані змінюються щоденно.  Актуально на 08.12.2021

 Повне досьє на кожну
компанію України

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР
"ПРАВОЗАХИСНИК"
Код ЄДРПОУ 35574947
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Критерії: Універсальні

Фактор Повідомлення Актуально на

Припинена (відсутність
державної реєстрації)

Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її
створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань, запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим
суб’єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта є фіктивною, а укладені з ним угоди - нікчемними. 

Партнерство з ним є дуже ризиковим, може спричинити негативні фінансові та податкові наслідки, навіть кримінальне
переслідування, тому від нього слід утриматись. 

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. 

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). 

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 08.12.2021

Потрібна особлива увага 3

Потрібно звернути увагу 0

Проблем не виявлено 516

 Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку
Експрес-аналіз

Статус суб'єкта господарювання: припинено

Повноваження керівника мають такі
обмеження: згідно статуту



Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових
установ та організацій



Анкета Актуально на
08.12.2021
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ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60
реєстрів України актуальну на момент запиту

Повне найменування юридичної особи ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР
"ПРАВОЗАХИСНИК"

Скорочена назва ГО "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР "ПРАВОЗАХИСНИК"

Статус юридичної особи Припинено

Код ЄДРПОУ 35574947

Дата реєстрації 23.11.2007

Дата та номер запису про державну реєстрацію
припинення юридичної особи, підстава для його
внесення

Дата запису: 22.07.2019

Номер запису: 10701110006030899

Підстава: рішення щодо припинення

Уповноважені особи СОКОЛОВ ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ
  — (ЗГІДНО СТАТУТУ), 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 ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.
Інші:
94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 01015, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ЦИТАДЕЛЬНА, будинок 6/8

Телефон: 80979523741,
80675027732

Контакти з останнього тендеру

Відомості про органи управління юридичної
особи

Контакти з ЄДР

Учасники та бенефіціари Актуально на
08.12.2021
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Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи КРИМЧАК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок
24/4, квартира 116

Країна реєстрації:  Україна
НІКІТАШ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОСТРОВСЬКОГО,
будинок 13, квартира 30

Країна реєстрації:  Україна
ПАВЛИК ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 02099, місто Київ, ПРОВУЛОК ВОЛГО-ДОНСЬКИЙ,
будинок 1, квартира 120

Країна реєстрації:  Україна

Торгові марки 2 торгових марки

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 08.07.2020

Дані відсутні у реєстрах на 08.07.2020

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії Дані відсутні у реєстрах

Власність та дозволи Актуально на
08.12.2021

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 08.12.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.12.2021)

Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 07.12.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 08.12.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 

Інформація про особу відсутня в базі
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Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 1 документ) 06.07.2011 № рішення 17883303

Адміністративні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

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

Всього 2

19.05.2017 Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в
результаті ліквідації

23.11.2007 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

  

  

станом на 08.12.2021

Реєстр платників ПДВ
(станом на 08.12.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 08.12.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 08.12.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
08.12.2021

Офіційні повідомлення Актуально на
07.12.2021

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 4  Учасники / Бенефіціари 3  Отримувачі доходу 0

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

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=11719400&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=3
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=17883303&cid=11719400
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=11719400&tb=publications&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/termination-info/?id=376082&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/events/?id=11719401&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=11719400&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=11719400&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=2


  
 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

0  Особи пов'язані з
публічними діячами

0  Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Історія змін

23.11.2007
ДАТА ЗМІНИ

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР
"ПРАВОЗАХИСНИК"

13.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЦИТАДЕЛЬНА, будинок 6/8 
Тел: 80979523741, 80675027732 

26.11.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЦИТАДЕЛЬНА БУД. 6/8 
Тел: 8(097)952-37-41 

22.11.2007
АКТУАЛЬНО НА

01015, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЦИТАДЕЛЬНА, БУДИНОК
6/8 

14.06.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СОКОЛОВ ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ

24.06.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШЛАПАК АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

26.11.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КРИМЧАК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

13.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

13.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

94.99 - діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

26.11.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

91.33.0 - ГРОМАДСЬКI ОРГАНIЗАЦIЄ, НЕ ВIДНЕСЕНI ДО IНШИХ
УГРУПОВАНЬ

Найменування юридичної особи 

Контактна інформація
(всього 2 зміни)

Керівники
(всього 2 зміни)

За 14 років 0 місяців 12 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні
7 років 0 місяців 6 днів

Підписанти

Види діяльності
(всього 1 зміна)
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09.03.2021
АКТУАЛЬНО НА КРИМЧАК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО,
будинок 24/4, квартира 116 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НІКІТАШ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОСТРОВСЬКОГО,
будинок 13, квартира 30 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИК ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02099, місто Київ, ПРОВУЛОК ВОЛГО-
ДОНСЬКИЙ, будинок 1, квартира 120 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.09.2020
АКТУАЛЬНО НА КРИМЧАК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ РЕВУЦЬКОГО, будинок 24/4,
квартира 116 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НІКІТАШ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОСТРОВСЬКОГО, будинок
13, квартира 30 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИК ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02099, місто Київ, ПРОВУЛОК ВОЛГО-ДОНСЬКИЙ,
будинок 1, квартира 120 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.11.2019
АКТУАЛЬНО НА КРИМЧАК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
РЕВУЦЬКОГО, будинок 24/4, квартира 116 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НІКІТАШ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 03035, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ОСТРОВСЬКОГО, будинок 13, квартира 30 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИК ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02099, м.Київ, Дарницький район, ПРОВУЛОК ВОЛГО-
ДОНСЬКИЙ, будинок 1, квартира 120 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259A%25D0%25A0%25D0%2598%25D0%259C%25D0%25A7%25D0%2590%25D0%259A+%25D0%25A1%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%2593%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2594%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259D%25D0%2586%25D0%259A%25D0%2586%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%25A8+%25D0%25A1%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%2593%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%259F%25D0%2595%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259F%25D0%2590%25D0%2592%25D0%259B%25D0%2598%25D0%259A+%25D0%2592%25D0%2586%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%259B%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2594%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259A%25D0%25A0%25D0%2598%25D0%259C%25D0%25A7%25D0%2590%25D0%259A+%25D0%25A1%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%2593%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2594%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259D%25D0%2586%25D0%259A%25D0%2586%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%25A8+%25D0%25A1%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%2593%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%259F%25D0%2595%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259F%25D0%2590%25D0%2592%25D0%259B%25D0%2598%25D0%259A+%25D0%2592%25D0%2586%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%259B%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2594%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259A%25D0%25A0%25D0%2598%25D0%259C%25D0%25A7%25D0%2590%25D0%259A+%25D0%25A1%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%2593%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2594%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259D%25D0%2586%25D0%259A%25D0%2586%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%25A8+%25D0%25A1%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%2593%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%259F%25D0%2595%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259F%25D0%2590%25D0%2592%25D0%259B%25D0%2598%25D0%259A+%25D0%2592%25D0%2586%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%259B%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2594%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


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

© YouControl. All rights reserved

13.06.2016
АКТУАЛЬНО НА КРИМЧАК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
РЕВУЦЬКОГО, будинок 24/4, квартира 116 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

НІКІТАШ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 03035, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ОСТРОВСЬКОГО, будинок 13, квартира 30 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПАВЛИК ВІТАЛІЙ АНДРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 02099, м.Київ, Дарницький район, ПРОВУЛОК ВОЛГО-
ДОНСЬКИЙ, будинок 1, квартира 120 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

13.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

0 грн.
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