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В стані припинення 

Відповідно до статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (майно, права та
обов’язки таких юридичних осіб переходять до їх правонаступників) або ліквідації (повне припинення функціонування юридичної
особи). 

У випадку ліквідації боржника прострочені вимоги кредиторів задовольняються з його майна, що залишилося після задоволення
вимог, заявлених своєчасно. За відсутності такого майна вимоги вважаються погашеними. 

Співробітництво з компанією, що перебуває в процесі припинення потребує підвищеної обачності, адже існує ймовірність, що
задовольнити вимоги до такої компанії буде неможливо. В тому числі через укладення договорів представником контрагента, що
діяв за відсутності/з перевищенням своїх повноважень. 

Судові рішення, пов'язані з
контрагентом 

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. 

Податковий борг 

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 31.05.2022

Потрібна особлива увага 7

Потрібно звернути увагу 3

Проблем не виявлено 516
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Статус суб'єкта господарювання: в
стані припинення



Кількість судових справ компанії, де
вона виступає відповідачем, за останні
3 роки: 16
Кількість кримінальних судових справ,
пов'язаних з компанією, за останні 3
роки: 8
Кількість судових справ компанії, за
останні 3 роки: 31



Платник податків має податковий борг
8 424 890 грн станом на 01.01.2022
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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. 

Зв'язок з компанією в стані
банкрутства 

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 в стані банкрутства (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 компанією в стані припинення

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 

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 компанією-банкрутом 

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. 

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. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 185 КК України) 

Фактор Повідомлення Актуально на

Наявний зв'язок контрагента з
компанією в стані банкрутства.
Кількість зв'язків: 1



Наявний зв'язок контрагента з
компанією в стані припинення.
Кількість зв'язків: 5



Наявний зв'язок контрагента з
ліквідованою юридичною особою.
Кількість зв'язків: 11



Наявний зв'язок контрагента з
компанією-банкрутом. Кількість
зв'язків: 3



В публічних медіа виявлено спірну
інформацію щодо контрагента



Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти власності (за статтею
185 КК України)
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Сьогодні

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 190 КК України) 

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Фактор Повідомлення Актуально на
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Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти власності (за статтею
190 КК України)
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Перевірка за факторами фінансового моніторингу
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Фактор Повідомлення Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Вплив та координація дій третіми
особами на прийняття рішень
кінцевим бенефіціарним власником
(контролером) стосовно
господарської діяльності
юридичної особи

Наявна інформація про вплив та координацію дій третіми
особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним
власником (контролером) стосовно господарської діяльності
юридичної особи

Сьогодні

Вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно
господарської діяльності юридичної особи, може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова
Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може свідчити про те, що особи, які є справжніми власниками, можуть приховувати свою
причетність до цього контрагента використовуючи послуги пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального
сервісу). Партнерство з таким «непрозорим» контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує
підвищеної обачності. 

Контрагент фігурує в медіа В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо
контрагента

Сьогодні

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. 

Ризикові операційні ознаки

Наявна інформація, що юридична
особа не виконує законодавчих
вимог щодо подання звітності до
фіскальних органів/органів
статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо
подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може
вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може
бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для
приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу
органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності. 

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



  "Потрібна особлива увага"  3   "Потрібно звернути увагу"  2   "Проблем не виявлено"  68

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 185 КК
України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 185 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства Дата першого документа по справі Дата останнього документа по справі № справи

Кримінальне 07.06.2019 07.06.2019 757/22588/19-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність
стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування
злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного
банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків
партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері
господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 190 КК
України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства Дата першого документа по справі Дата останнього документа по справі № справи

Кримінальне 07.06.2019 07.06.2019 757/22588/19-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність
стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування
злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного
банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків
партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері
господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Фактор Повідомлення Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Перевірка за факторами податкової обачності
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Вплив та координація дій третіми
особами на прийняття рішень
кінцевим бенефіціарним власником
(контролером) стосовно
господарської діяльності
юридичної особи

Наявна інформація про вплив та координацію дій третіми
особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним
власником (контролером) стосовно господарської діяльності
юридичної особи

Сьогодні

Вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно
господарської діяльності юридичної особи, може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова
Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може свідчити про те, що особи, які є справжніми власниками, можуть приховувати свою
причетність до цього контрагента використовуючи послуги пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального
сервісу). Партнерство з таким «непрозорим» контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує
підвищеної обачності. 

Ризикові операційні ознаки

Наявна інформація, що юридична
особа не виконує законодавчих
вимог щодо подання звітності до
фіскальних органів/органів
статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо
подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може
вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може
бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для
приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу
органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності. 

Заборгованість

Податковий борг Платник податків має податковий борг 8 424 890 грн станом на
01.01.2022

Сьогодні

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. 

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 185 КК
України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 185 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства Дата першого документа по справі Дата останнього документа по справі № справи

Кримінальне 07.06.2019 07.06.2019 757/22588/19-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність
стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування
злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного
банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків
партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері
господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 190 КК
України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства Дата першого документа по справі Дата останнього документа по справі № справи

Кримінальне 07.06.2019 07.06.2019 757/22588/19-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність
стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування
злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного
банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків
партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері
господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

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

Повне найменування юридичної особи "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВРЕКОНСТРУКЦІЯ"

Скорочена назва АТ "КИЇВРЕКОНСТРУКЦІЯ"

Анкета Актуально на
31.05.2022
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Статус юридичної особи В стані припинення

Код ЄДРПОУ 03335623

Дата реєстрації 10.04.1995 (27 років 1 місяць)

Дані про перебування юридичної особи в процесі
припинення

26.07.2017 - в стані припинення 
10681410021000922 
Внесення СР про визнання ЮО банкрутом 

Уповноважені особи ЗАПОРОЖЕЦЬ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
  — 12.08.2014, керівник
КУЧЕР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
  — підписант (Відомості відсутні)
МЯТЕНКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
  — 31.05.2010, підписант (Відомості відсутні)
Косиневський Максим Анатолійович   — голова комісії з припинення або
ліквідатор

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 2 210 842,50 грн

Організаційно-правова форма ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:
45.21.1 Будівництво будівель
Інші:
45.41.0 Штукатурні роботи
45.43.1 Роботи з покриття підлоги та облицювання стін плиткою
45.44.2 Малярні роботи
45.45.0 Інші роботи з завершення будівництва
74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ГОРЬКОГО, будинок 5

Телефон: +38(044)-227-65-90

Факс: +38(044)-227-63-10

Контакти з останнього тендеру

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Контакти з ЄДР

Учасники та бенефіціари Актуально на
31.05.2022

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Країна та державний орган Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи акціонери згідно реєстру - 502 особи, з них 2- юридичні
Розмір внеску до статутного фонду: 2 210 842,50 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій (>5%)
(Станом на 3 кв 2013 р.)

Фізична особа, УКРАЇНА

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста документарна іменна

Номінальна вартість: 0.50

Кількість: 1903153

Від загальної кількості (%): 43.0414
Фізична особа, УКРАЇНА

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста документарна іменна

Номінальна вартість: 0.50

Кількість: 1903154

Від загальної кількості (%): 43.0400

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

19 об’єктів на
02.02.2021

Дані відсутні у реєстрах на 02.02.2021

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії 1 ліцензія

Власність та дозволи Актуально на
31.05.2022

Перевірка в списках санкцій Актуально на
30.05.2022

 Санкції РНБО (Ради національної
безпеки і оборони України)

 Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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 Санкційний список Міністерства
Фінансів США (OFAC)

 Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

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

 Зведений санкційний список Австралії  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

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

 Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості
та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі
США

 Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 06.05.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що визнаний банкрутом

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 30.05.2022)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб’єктів
господарювання, які мають податковий
борг»
(станом на 01.01.2022)

Платник податків має податковий борг 8 424 891 грн

Державний: 1 739 957 грн

Місцевий: 6 684 934 грн

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 06.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 033356226507

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Фінансові показники, тис.грн.

Показники Активи Зобов'язання Виручка

2011 220 000 – 230 000 140 000 – 150 000 85 – 90

2010 410 000 – 420 000 330 000 – 340 000 440 – 450

2009 390 000 – 400 000 310 000 – 320 000 330 000 – 340 000

2008 410 000 – 420 000 330 000 – 340 000 7 800 – 7 900

2007 410 000 – 420 000 320 000 – 330 000 19 000 – 20 000

Цивільні судові справи
(всього 98 документів) 31.03.2021 № рішення 96082649

05.02.2021 № рішення 94811571

16.11.2020 № рішення 92867203

Кримінальні судові справи
(всього 54 документи) 23.10.2019 № рішення 85141217

21.10.2019 № рішення 85068182

06.08.2019 № рішення 83506210

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 27.07.2011

Причина анулювання: до ЄДР внесено запис про вiдсутнiсть за мiсцезнахо

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 06.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 06.05.2022)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
25.02.2022

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10900648&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=1
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=96082649&cid=10900648
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=94811571&cid=10900648
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=92867203&cid=10900648
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10900648&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=2
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=85141217&cid=10900648
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=85068182&cid=10900648
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=83506210&cid=10900648


Господарські судові справи
(всього 284 документи) 26.10.2021 № рішення 100578185

19.10.2021 № рішення 100394681

07.10.2021 № рішення 100178011

Адміністративні судові справи
(всього 72 документи) 06.10.2020 № рішення 92047908

03.06.2020 № рішення 89672657

31.03.2020 № рішення 88534658

Справи про адміністративні правопорушення Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ) 20.12.2022, 12:00 760/31572/19

Всього 6

26.07.2017 Внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і
відкриття ліквідаційної процедури

24.01.2017 Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття
ліквідаційної процедури №39595

17.06.2016 Оголошення про порушення справи про банкрутство №32716

21.01.2009 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЩОДО
ПРИПИНЕННЯ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВІ ПРО БАНКРУТСТВО
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

27.11.2008 ВТРАТА АБО ЗАМІНА СВІДОЦТВА ПРО ДЕРЖАВНУ РЕЄСТРАЦІЮ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

  

  

Офіційні повідомлення Актуально на
30.05.2022

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 9  Учасники / Бенефіціари 3  Отримувачі доходу 0

 Суб'єкти декларування 6  Національні публічні діячі 0  Вкладники / Позичальники 1

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10900648&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=3
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=100578185&cid=10900648
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=100394681&cid=10900648
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=100178011&cid=10900648
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10900648&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=4
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=92047908&cid=10900648
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=89672657&cid=10900648
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=88534658&cid=10900648
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10900648&tb=preview-court
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10900648&tb=publications&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/termination-info/?id=387965&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/vgsu-info/?id=39595&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/vgsu-info/?id=32716&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/events/?id=10900649&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/events/?id=10997633&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10900648&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10900648&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=2
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10900648&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=5
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10900648&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRel%5D%5B0%5D=1200


  

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок �

 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

2  Особи пов'язані з
публічними діячами

0  Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Перевірки державними службами Актуально на
25.02.2022

Історія змін

04.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

"АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВРЕКОНСТРУКЦІЯ" ( АТ
"КИЇВРЕКОНСТРУКЦІЯ" ) 

24.10.2008
АКТУАЛЬНО НА

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
"КИЇВРЕКОНСТРУКЦІЯ"

05.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 5 
Тел: +38(044)-227-65-90, 
Факс: +38(044)-227-63-10 

04.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

01004, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 5 
Тел: 044-227-65-90, 
Факс: 044-227-63-10 

20.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

01004, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 5 
Тел: 044-227-65-90 
Факс: 044-227-63-10 

09.06.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ГОЛОСIЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОРЬКОГО БУД. БУД.5 
Тел: 227-65-90, 2270017 
Факс: 2276310 

21.01.2009
АКТУАЛЬНО НА

01004, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 5
Тел: 227-65-90, 2270017 
Факс: 2276310 

24.12.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ГОЛОСIЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОРЬКОГО БУД. БУД.5 
Тел: 227-65-90, 2270017 
Факс: 2276310 

24.10.2008
АКТУАЛЬНО НА

01004, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, БУДИНОК 5
Тел: 227-65-90, 2270017 
Факс: 2276310 

Найменування юридичної особи 
(всього 1 зміна)

Контактна інформація
(всього 9 змін)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10900648&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=7
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0,%2001004,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%205&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=01004,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%205&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=01004,%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%205&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92,%20%D0%93%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A1I%D0%87%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0-%D0%9D%20%D0%92%D0%A3%D0%9B.%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%91%D0%A3%D0%94.%20%D0%91%D0%A3%D0%94.5&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=01004,%20%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92,%20%D0%93%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%87%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E,%20%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9A%205&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92,%20%D0%93%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A1I%D0%87%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0-%D0%9D%20%D0%92%D0%A3%D0%9B.%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%91%D0%A3%D0%94.%20%D0%91%D0%A3%D0%94.5&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=01004,%20%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92,%20%D0%93%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A1%D0%86%D0%87%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E,%20%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9A%205&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


16.05.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ГОЛОСIЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОРЬКОГО БУД. БУД.5 
Тел: 227-65-90, 2270017 
Факс: 2276310 

11.02.1999
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГОРЬКОГО БУД. 5 
Тел: 227-65-90 

20.05.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СТАРОКИЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АНТОНОВИЧА БУД. 5 
Тел: 227-65-90 

20.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЗАПОРОЖЕЦЬ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

09.06.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СТЕЦЮК ВОЛОДИМИР ЛЕОНТІЙОВИЧ

23.04.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КРЮЧКОВ ЛЕОНІД ВАСИЛЬОВИЧ

05.06.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МОНТАГ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

20.05.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КЛЕН АНАТОЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ

2 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа УКРАЇНА
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 0.50
Кількість: 1903154
Від загальної кількості (%): 43.0400
Фізична особа УКРАЇНА
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 0.50
Кількість: 1903153
Від загальної кількості (%): 43.0414

1 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа УКРАЇНА
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 0.50
Кількість: 1903154
Від загальної кількості (%): 43.0414
Фізична особа УКРАЇНА
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 0.50
Кількість: 1903153
Від загальної кількості (%): 43.0414

Керівники
(всього 4 зміни)

За 25 років 0 місяців 11 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні
6 років 3 місяці 4 дні

Учасники та бенефіціари
(всього 6 змін)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92,%20%D0%93%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%A1I%D0%87%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0-%D0%9D%20%D0%92%D0%A3%D0%9B.%20%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%AC%D0%9A%D0%9E%D0%93%D0%9E%20%D0%91%D0%A3%D0%94.%20%D0%91%D0%A3%D0%94.5&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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2 квартал 2009 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа UKR
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 0.50
Кількість: 1903154
Від загальної кількості (%): 43.0414
Фізична особа UKR
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 0.50
Кількість: 1903153
Від загальної кількості (%): 43.0414

4 квартал 2008 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа UKR
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 0.50
Кількість: 3806307
Від загальної кількості (%): 86.0827

1 квартал 2008 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа UKR
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 0.50
Кількість: 2538807
Від загальної кількості (%): 57.4172
Фізична особа UKR
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 0.50
Кількість: 1267500
Від загальної кількості (%): 28.6655

2 квартал 2007 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа UKR
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 0.50
Кількість: 3044218
Від загальної кількості (%): 68.8475
Фізична особа UKR
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 0.50
Кількість: 224085
Від загальної кількості (%): 5.0679

1 квартал 2007 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа UKR
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 0.50
Кількість: 3044218
Від загальної кількості (%): 68.8475

20.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

КУЧЕР СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
МЯТЕНКО ВІТАЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

20.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

45.21.1 - будівництво будівель

11.02.1999
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61110 - ЗАГАЛЬНОБУДIВЕЛЬНI ОРГАНIЗАЦIЇ

Підписанти

Види діяльності
(всього 2 зміни)
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20.05.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

62000 - КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ I РЕСТАВРАЦIЯ БУДОВ I СПОРУД
ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

04.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

акціонери згідно реєстру - 502 особи, з них 2- юридичні 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 210 842 грн.

29.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

акціонери згідно реєстру - 502 особи 
Адреса засновника: з них 2- юридичні. 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 210 842 грн.

24.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

акціонери згідно реєстру - 502 особи, з них 2- юридичні. 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 210 842 грн.

20.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

акціонери згідно реєстру - 502 особи, з них 2- юридичні 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 210 842 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

03.06.2009
Дані перевіряються

АКЦIОНЕРИ ЗГIДНО РЕЄСТРУ - 502 ОСОБИ З НИХ 2- ЮРИДИЧНI 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 210 843 грн.

24.12.2008
Дані перевіряються

АКЦIОНЕРИ ЗГIДНО РЕЄСТРУ АКЦIОНЕРIВ 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 210 843 грн.

23.08.2007
Дані перевіряються

ЮРИДИЧНI ОСОБИ ЗГIДНО РЕЄСТРУ АКЦIОНЕРIВ 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 210 843 грн.

20.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

2 210 842 грн.

24.12.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 210 843 грн.

20.05.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

2 210 842 грн.

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

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)
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