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 Повне досьє на кожну
компанію України

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ЦЕНТРАЛЬНЕ
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА
Код ЄДРПОУ 34578571
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Критерії: Універсальні

Фактор Повідомлення Актуально на

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). 

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. 

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 06.09.2021

Потрібна особлива увага 3

Потрібно звернути увагу 3

Проблем не виявлено 497

 Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку
Експрес-аналіз

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових
установ та організацій



Відкрито виконавчих проваджень: 18

Платник податків має податковий борг 2 171 174
грн станом на 01.08.2021
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16.12.2020
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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. 

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. 

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

 
 

В публічних медіа виявлено спірну інформацію
щодо контрагента



Кількість судових справ компанії, де вона виступає
відповідачем, за останні 3 роки: 6
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з
компанією, за останні 3 роки: 7
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки:
35



Компанія пов'язана із національним публічним
діячем



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

Повне найменування юридичної особи ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ЦЕНТРАЛЬНЕ
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА

Скорочена назва ЦТУКБ

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 34578571

Анкета Актуально на
06.09.2021
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Дата реєстрації 30.08.2006 (15 років)

Уповноважені особи СОБАН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
  — керівник

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

Розмір статутного капіталу 630 000,00 грн

Організаційно-правова форма ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

Форма власності Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування в цих сферах
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н.в.і.у.
42.11 Будівництво доріг і автострад

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 03049, місто Київ, ПРОСПЕКТ
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 28-А

Телефон: 4862203,

Факс: 4862729

Контакти з останнього тендеру
(17.09.2019)

Контактна особа: Собан С А

E-mail: 000@mail.com

Телефон: +000000000000

Адреса: 03049 місто Київ Київ пр-т
Повітрофлотський, 28-А

Відомості про органи управління юридичної
особи

ВЛАСНИК

Контакти

Учасники та бенефіціари Актуально на
06.09.2021
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Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ засновника: 00034022

Адреса засновника: Україна, 03049, місто Київ, ПРОСПЕКТ
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 28-А

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 630 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

11 об’єктів на
09.08.2021

10 об’єктів на 09.08.2021

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності 3 транспортних засоби

Ліцензії 1 ліцензія

Країни

      

 Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Власність та дозволи Актуально на
06.09.2021

Перевірка в списках санкцій Актуально на
05.09.2021

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 партнерства.
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Назва ЗМІ Фігурант розслідування Згадка в розслідуванні

Наші гроші 2

Наші гроші.Запоріжжя

Слідство.Інфо

Бігус.інфо 1

Схеми: корупція в деталях

Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)

State Watch

Четверта влада

Вінницька агенція журналістських розслідувань

Миколаївський центр журналістських
розслідувань

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 06.09.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.09.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 05.09.2021)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб’єктів
господарювання, які мають податковий
борг»
(станом на 01.08.2021)

Платник податків має податковий борг 2 171 175 грн

Державний: 0 грн

Місцевий: 2 171 175 грн

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 06.09.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 06.09.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 06.09.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 345785726580

Дата реєстрації: 05.10.2006
YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Фінансові показники, тис.грн.

Показники Активи Зобов'язання Виручка

2020 7 451 7 206 402

Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2020 402000 0

2019 – 65 904

2008 – 399 990

Цивільні судові справи
(всього 28 документів) 31.08.2021 № рішення 99265934

19.08.2021 № рішення 99102847

22.07.2021 № рішення 98483577

Кримінальні судові справи
(всього 20 документів) 02.12.2020 № рішення 93527837

11.03.2020 № рішення 88190527

11.03.2020 № рішення 88264378

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 06.09.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 06.09.2021)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Тендери

Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
06.09.2021
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Господарські судові справи
(всього 763 документи) 13.08.2021 № рішення 98987625

13.08.2021 № рішення 98987592

10.08.2021 № рішення 98911262

Адміністративні судові справи
(всього 195 документів) 19.08.2021 № рішення 99118915

12.08.2021 № рішення 98985811

28.07.2021 № рішення 98709265

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 2 документи) 18.11.2019 № рішення 86028627

19.08.2019 № рішення 83715487

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи
(всього 17 незавершених вп)

10.11.2020; 20.10.2020; 17.08.2020; 18.06.2020; 18.06.2020; 18.06.2020;
05.06.2020; 05.06.2020; 05.06.2020; 13.05.2020; 06.05.2020; 06.05.2020;
23.04.2020; 11.03.2020; 11.03.2020; 04.02.2020; 29.08.2019

Справи призначені до розгляду
(всього 5 документів) 08.09.2021, 10:40 927/1361/13

08.09.2021, 14:30 640/23425/19

14.09.2021, 10:45 640/13607/21

Всього 3

27.02.2020 Повiдомлення про наявність заборгованостi по заробiтнiй платi

19.10.2018 02.07.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

30.08.2006 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

  

Офіційні повідомлення Актуально на
05.09.2021

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 6  Учасники / Бенефіціари 1  Отримувачі доходу 3

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12439891&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=3
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=98987625&cid=12439891
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=98987592&cid=12439891
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=98911262&cid=12439891
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12439891&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=4
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=99118915&cid=12439891
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=98985811&cid=12439891
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=98709265&cid=12439891
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12439891&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=5
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=86028627&cid=12439891
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=83715487&cid=12439891
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12439891&tb=debtors
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12439891&tb=preview-court
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12439891&tb=publications&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/publication-info/?id=1248293&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/publication-info/?id=1139159&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/events/?id=12439892&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12439891&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12439891&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=2
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12439891&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRel%255D%255B0%255D=1000


  

  

 Суб'єкти декларування 3  Національні публічні діячі 2  Вкладники / Позичальники 0

 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

0  Особи пов'язані з
публічними діячами

2  Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Історія змін

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ЦЕНТРАЛЬНЕ
ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА ( ЦТУКБ ) 

30.08.2006
ДАТА ЗМІНИ

ЦЕНТРАЛЬНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03049, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок
28-А 
Тел: 4862203 
Факс: 4862729 

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

03049, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 28-А 
Тел: 4862203 
Факс: 4862729 

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

03049, м.Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 28-А 
Тел: 4862203 
Факс: 4862729 

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ПРОСП.ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ БУД.28-А 
Тел: 486-22-03 
Факс: 4862729 

07.05.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Киев, просп. Повітрофлотський, буд.28-а 
Тел: 044486-22-03 
Факс: 0444862729 

05.09.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ БУД. 28А 
Тел: 486-22-03 

29.08.2006
АКТУАЛЬНО НА

03049 СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ МІСТО КИЇВ ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ 28А 

13.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

СОБАН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Найменування юридичної особи 
(всього 1 зміна)

Контактна інформація
(всього 6 змін)

Керівники
(всього 6 змін)

За 15 років 0 місяців 1 день наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні
2 роки 5 місяців 29 днів

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12439891&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=5
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12439891&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=4
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12439891&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=6
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%252C+03049%252C+%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%259F%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A2+%25D0%259F%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2586%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%25A4%25D0%259B%25D0%259E%25D0%25A2%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+28-%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=03049%252C+%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%259F%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A2+%25D0%259F%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2586%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%25A4%25D0%259B%25D0%259E%25D0%25A2%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+28-%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=03049%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%259F%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A2+%25D0%259F%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2586%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%25A4%25D0%259B%25D0%259E%25D0%25A2%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+28-%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592+%25D0%25A1%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%259C%2526%2523039%253B%25D0%25AF%25D0%259D%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+++%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%259F.%25D0%259F%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2586%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%25A4%25D0%259B%25D0%259E%25D0%25A2%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.28-%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B2%252C+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF.+%25D0%259F%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2596%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2584%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2582%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4.28-%25D0%25B0&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%25A1%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%259C%2526%2523039%253B%25D0%25AF%25D0%259D%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0-%25D0%259D+%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%259F.+%25D0%259F%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2586%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%25A4%25D0%259B%25D0%259E%25D0%25A2%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.+28%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=03049+%25D0%25A1%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%259C%2526%2523039%253B%25D0%25AF%25D0%259D%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%259C%25D0%2586%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%259E+%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592+%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%259F.+%25D0%259F%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2586%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%25A4%25D0%259B%25D0%259E%25D0%25A2%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+28%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A1%25D0%259E%25D0%2591%25D0%2590%25D0%259D+%25D0%25A1%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%2593%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2586%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


23.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

САЛІВОН ВІКТОР ІВАНОВИЧ

28.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ВАСИЛЬЄВ ВАДИМ ВОЛОДИМИРОВИЧ

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СОБАН СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

07.05.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Махінчук Олександр Миколайович

05.11.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШВАЧКО АНДРІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ

05.09.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КОВАЛЬ БОРИС ОМЕЛ'ЯНОВИЧ

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

05.09.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З
ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

16.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
Код ЄДРПОУ засновника : 00034022 
Адреса засновника: Україна, 03049, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ,
будинок 28-А 
Розмір внеску в статутний фонд: 630 000 грн.

13.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
Код ЄДРПОУ засновника : 00034022 
Адреса засновника: Україна, 03049, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ,
будинок 28-А 
Розмір внеску в статутний фонд: 630 000 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
Код ЄДРПОУ засновника : 00034022 
Адреса засновника: 03049, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок
28-А 
Розмір внеску в статутний фонд: 630 000 грн.

Підписанти

Види діяльності
(всього 1 зміна)

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

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%259B%25D0%2586%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259D+%25D0%2592%25D0%2586%25D0%259A%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%25A0+%25D0%2586%25D0%2592%25D0%2590%25D0%259D%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%2592%25D0%2590%25D0%25A1%25D0%2598%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%2584%25D0%2592+%25D0%2592%25D0%2590%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%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%25A1%25D0%259E%25D0%2591%25D0%2590%25D0%259D+%25D0%25A1%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%2593%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%259B%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%259C%25D0%25B0%25D1%2585%25D1%2596%25D0%25BD%25D1%2587%25D1%2583%25D0%25BA+%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580+%25D0%259C%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A8%25D0%2592%25D0%2590%25D0%25A7%25D0%259A%25D0%259E+%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2594%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%2592%25D0%2590%25D0%259B%25D0%2595%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
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27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
Код ЄДРПОУ засновника : 00034022 
Адреса засновника: 03049, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 28-А 
Розмір внеску в статутний фонд: 630 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

20.11.2010
Дані перевіряються

МIНIСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
Розмір внеску в статутний фонд: 630 000 грн.

05.09.2006
Дані перевіряються

МIНIСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 
Вибув із складу засновників

05.09.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

630 000 грн.

Розмір статутного капіталу
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