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Фактор Повідомлення Актуально на

В стані припинення Статус юридичної особи: в стані
припинення

Відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України, після прийняття рішення про припинення юридичної особи, від її
імені вправі діяти лише голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії), її члени або ліквідатор. При цьому
встановлюється порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до неї. Для акціонерних товариств цей строк
складає 20 днів після надіслання кредиторові відповідного повідомлення (стаття 82 Закону України «Про акціонерні
товариства»). 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, несе ризики неможливості
задоволення вимог до неї. В тому числі через укладення договорів представником контрагента, що діяв за
відсутності/з перевищенням своїх повноважень.

Недостатній розмір статутного
капіталу

Розмір статутного капіталу: 0 грн.

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності може свідчити про фіктивність компанії. Малий
статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж
законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може
свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в
отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.

Досьє Актуально  на 04.09.2018, 14:07:45 04.09.2018, 14:07:45

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=20447988&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Контактна інформація 08321, Київська обл., Бориспільський район, село Чубинське, ВУЛИЦЯ
ЛИПНЕВА, будинок 1 
Тел: 2681123 

Уповноважені особи ІЛЬНИЦЬКА ТЕТЯНА ЄВГЕНІЇВНА - керівник 
ІЛЬНИЦЬКА ТЕТЯНА ЄВГЕНІЇВНА - підписант 
ІЛЬНИЦЬКА ТЕТЯНА ЄВГЕНІЇВНА - голова комісії з припинення або
ліквідатор 

Види діяльності 91.33.0 Діяльність громадських організацій, н. в. і. г. (основний) 
92.62.0 Інша діяльність у сфері спорту 

Форма власності Недержавна власність

Перелік засновників юридичної особи ЩЕРБАКОВА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА 
Адреса засновника: 
00000, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок 18,
квартира 10

Розмір внеску до статутного фонду: 
0,00 грн

ПОПОВА ДІНА ОЛЕГІВНА 
Адреса засновника: 
01004, м.Київ, Голосіївський район, ГОРЬКОГО, будинок 18, квартира
10

Розмір внеску до статутного фонду: 
0,00 грн

ПЕТРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
Адреса засновника: 
00000, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ЗОДЧИХ, будинок 40,
квартира 203

Розмір внеску до статутного фонду: 
0,00 грн

ЛОБОРТАС ІГОР ЮРІЙОВИЧ 
Адреса засновника: 
02218, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ РАЙДУЖНА, будинок 21,
квартира 4

Розмір внеску до статутного фонду: 
0,00 грн

КУЦЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА 
Адреса засновника: 
00000, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ,
будинок 20-Б, квартира 67

Розмір внеску до статутного фонду: 
0,00 грн

Розмір статутного капіталу 0,00 грн

Дані про відокремлені підрозділи
юридичної особи
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Місцезнаходження реєстраційної справи Бориспільська районна державна адміністрація Київської області

Дата та номер запису про взяття та зняття
з обліку, назва та ідентифікаційні коди
органів статистики, Міндоходів, Пенсійного
фонду України, в яких юридична особа
перебуває на обліку

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ 
Ідентифікаційний код органу: 21680000 
Дата взяття на облік: 20.01.2006 

БОРИСПIЛЬСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ (БОРИСПIЛЬСЬКИЙ Р-Н.) БРОВАРСЬКОЇ
ОДПI ГУ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI 
Ідентифікаційний код органу: 39463945 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
податків); 
Дата взяття на облік: 23.01.2006 
Номер взяття на облік: 3192-04 

БОРИСПIЛЬСЬКЕ ВIДДIЛЕННЯ (БОРИСПIЛЬСЬКИЙ Р-Н.) БРОВАРСЬКОЇ
ОДПI ГУ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI 
Ідентифікаційний код органу: 39463945 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску); 
Дата взяття на облік: 23.01.2006 
Номер взяття на облік: 100430841/10045 

Дані про реєстраційний номер платника
єдиного внеску

100430841/10045

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного внеску за
основним видом його економічної
діяльності
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Дані про перебування юридичної особи в
процесі припинення

17.01.2017 - в стані припинення 

Відомості про строк, визначений
засновниками (учасниками) юридичної
особи, судом або органом, що прийняв
рішення про припинення юридичної особи,
для заявлення кредиторами своїх вимог

26.03.2017

Ліцензій не знайдено

Реєстр платників ПДВ Інформація про особу відсутня в базі

Анульована реєстрація платників ПДВ Інформація  про  особу  відсутня  в  базі

Дізнайся більше про свого бізнес-партнера Станом на 01.09.2018 
Перебуває  на  обліку  в  контролюючому  органі  як  такий, , що
припиняється

Стан розрахунків платника податків з
бюджетом

Станом на 28.08.2018 
Платник  податків  не  має  податкового  боргу

Ліцензії Актуально  на 03.09.2018 03.09.2018

Інформація  про  платника
податків

Актуально  на 04.09.2018, 08:26:00 04.09.2018, 08:26:00
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Реєстр платників єдиного податку Інформація про особу відсутня в базі

Судових документів не знайдено

Всього 1

17.01.2017 Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в
результаті ліквідації

Найменування  юридичної  особи

26.05.2016
Актуально на

ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "АСОЦІАЦІЯ СПРИЯННЯ
РОЗВИТКУ КІННОГО СПОРТУ УКРАЇНИ" 
(АСРКСУ) 

Контактна  інформація  ((всього 1  1 зміна))

26.05.2016
Актуально на

08321, Київська обл., Бориспільський район, село Чубинське, ВУЛИЦЯ
ЛИПНЕВА, будинок 1 
Тел: 2681123 

20.01.2006
Дані перевіряються

КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПIЛЬСЬКИЙ Р-Н, С.ЧУБИНСЬКЕ ВУЛ. ЛИПНЕВА
БУД. 1 
Тел: 082953-04-75 
Факс: 5681123 

Керівники  ((всього 2  2 зміни)) За  12 12 років  7 7 місяців  15 15 днів  наявної  звітності  змінилися  22
керівники  у  середньому  кожні  6 6 років  3 3 місяці  22 22 дні

26.05.2016
Актуально на

ІЛЬНИЦЬКА ТЕТЯНА ЄВГЕНІЇВНА

28.11.2008
Дані перевіряються

ІЛЬНИЦЬКА ТЕТЯНА ЇВГЕНІЇВНА

20.01.2006
Дані перевіряються

ЩЕРБАКОВА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

Види  діяльності  ((всього 1  1 зміна))

26.05.2016
Актуально на

91.33.0 - діяльність громадських організацій, н. в. і. г.

20.01.2006
Дані перевіряються

91.33.0 - ГРОМАДСЬКI ОРГАНIЗАЦIЄ, НЕ ВIДНЕСЕНI ДО IНШИХ
УГРУПОВАНЬ

Судова  практика Актуально  на 04.09.2018, 14:07:44 04.09.2018, 14:07:44

Офіційні  повідомлення Актуально  на 03.09.2018 03.09.2018

Історія  змін Наразі  дані  в  блоці “ “Історія" " наповнюються  і  несуть  лише  інформаційний  характер
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Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Перелік  засновників ( (учасників) ) юридичної  особи

26.05.2016
Актуально на

КУЦЕНКО ОКСАНА МИКОЛАЇВНА 
Адреса засновника: 00000, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДУ, будинок 20-Б, квартира 67 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ЛОБОРТАС ІГОР ЮРІЙОВИЧ 
Адреса засновника: 02218, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
РАЙДУЖНА, будинок 21, квартира 4 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ПЕТРОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ 
Адреса засновника: 00000, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
ЗОДЧИХ, будинок 40, квартира 203 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ПОПОВА ДІНА ОЛЕГІВНА 
Адреса засновника: 01004, м.Київ, Голосіївський район, ГОРЬКОГО,
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1,6 млн  Досьє на одному сайті
Найбільше досьє на компанії
в Україні, яке постійно
оновлюється

 

50  Реєстрів в єдиному
вікні

 

7
 Унікальних
інструментів аналізу
контрагентів

70 000
 Користувачів
безкоштовного
тарифу Open Data

 5 000  Платних користувачів
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