
0 800 309 077 
youcontrol.com.ua

Увага! ! Дані  змінюються  щоденно..  Актуально на 11.08.2020

 Повне досьє на кожну 
компанію України

ДЕРЖАВНА  УСТАНОВА " "КИЇВСЬКИЙ  СЛІДЧИЙ  ІЗОЛЯТОР""
Код ЄДРПОУ 08563694

Сьогодні

Сьогодні

Фактор Повідомлення Актуально на

Відсутні учасники 

Відповідно до статті 92 Цивільного кодексу України, юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх
через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. 

Відсутність засновників/учасників (що втілюють вищий орган управління - загальні збори підприємства) - ознака того, що
така юридична особа не здатна функціонувати належним чином (укладати договори і угоди, здійснювати розрахунки
тощо). 

Співробітництво з компанією, учасники якої відсутні потребує особливої уваги, адже відсутність вищого органу
управління унеможливлює повноцінні та прозорі ділові відносини з таким контрагентом, в тому числі подальше
погодження правочинів контрагентом. 
Показати в Відомості

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. 
Показати в Суди

Експрес--аналіз  контрагента Актуально  на  11.08.202011.08.2020

Потрібна особлива увага 1

Потрібно звернути увагу 1

Проблем не виявлено 59

 Даних у держреєстрах недостатньо для
розрахунку

Експрес-аналіз

Немає інформація про власників юридичної
особи



Кількість судових справ компанії, де вона
виступає відповідачем, за останні 3 роки: 3
Кількість кримінальних судових справ,
пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 8
Кількість судових справ компанії, за останні 3
роки: 24



Анкета Актуально  на 11.08.2020 11.08.2020
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ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з
60 60 реєстрів  України актуальну на момент запиту

Повне найменування юридичної особи ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КИЇВСЬКИЙ СЛІДЧИЙ ІЗОЛЯТОР"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 08563694

Дата реєстрації 18.01.1964 (56 років 6 місяців)

Уповноважені особи
 ПРОЦЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ — керівник

копіювати

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 ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

Форма власності Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності Основний:
84.23 Діяльність у сфері юстиції та правосуддя

Контактна інформація Адреса: 04050, м.Київ, ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА,
будинок 13

Телефон: 2369595
4837927

Відомості про органи управління юридичної
особи

НАЧАЛЬНИК

Частка держави в підприємстві згідно з
реєстром Фонду держмайна України

0

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості Дані відсутні у реєстрах

Контакти  з  ЄДР
Контакти  з  тендерів

Учасники  та  бенефіціари Актуально  на 11.08.2020 11.08.2020

Власність  та  дозволи Актуально  на 11.08.2020 11.08.2020
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Країна та державний орган Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

Земельні ділянки Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності 4 транспортних засоби

Ліцензії 1 ліцензія

Країни

      

 Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Перевірка  в  списках  санкцій Актуально  на 10.08.2020 10.08.2020

 Санкції РНБО (Ради національної
безпеки і оборони України)

 Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах
компетенції блокують або забороняють проведення операцій
за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних
списках.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства
Фінансів США (SDN List)

 Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи
заморожуються, і громадянам США забороняється
здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і
інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за
зовнішніми активами Міністерства фінансів США , в.т.ч. список
осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

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

 Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні
економічні заходи (Росія)

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

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких
підривають територіальну цілісність, суверенітет і
незалежність України, формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня

 Зведений санкційний список
Австралії

 Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають
цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки
відповідно до австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня

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

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані
фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування
активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні
заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в
Україні.

оновлюється щотижня

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

 Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В список включені особи і організації. До них застосовано
обмеження на експорт зброї і товарів військового
призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

Податкова  та  інші  державні
органи

Актуально  на  11.08.202011.08.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.08.2020)

Перебуває  на  обліку  в  органах  доходів  та  зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 10.08.2020)

Платник  податків  не  має  податкового  боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2020 – 2 472

Цивільні судові справи
(всього 47 документів) 10.07.2020 № рішення 90385303

01.06.2020 № рішення 89763971

24.02.2020 № рішення 87791987

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 11.08.2020

Інформація  про  особу  наявна  в  базі
Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 03.03.2017
Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни:  03.03.2017
Ознака неприбутковості: 0031 бюджетні установи
Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до
Реєстру або зміну ознаки неприбутковості
Дата рішення: 03.03.2017
Номер рішення: 1726594600526
Тип рішення: включення

Реєстр платників ПДВ
(станом на 11.08.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 085636926141
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 24.03.2006
Причина анулювання: обсяги продажу товарiв < нiж визначенi у Законi
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА IНIЦIАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 11.08.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 11.08.2020)

03-01578*

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 11.08.2020)

1

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 11.08.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Тендери

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

Актуально  на 11.08.2020, 10:50:12 11.08.2020, 10:50:12
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Кримінальні судові справи
(всього 175 документів) 30.06.2020 № рішення 90119807

30.06.2020 № рішення 90186980

01.06.2020 № рішення 89563436

Господарські судові справи
(всього 9 документів) 27.07.2017 № рішення 68067826

04.07.2017 № рішення 67634856

08.06.2017 № рішення 67036025

Адміністративні судові справи
(всього 75 документів) 20.07.2020 № рішення 90492342

16.07.2020 № рішення 90492336

16.07.2020 № рішення 90492335

Справи про адміністративні
правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 2 документи) 20.08.2020, 15:00 359/3506/19

27.08.2020, 14:30 826/12543/18

Всього 2

30.05.2012 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

17.05.2007 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

  

Офіційні  повідомлення Актуально  на 10.08.2020 10.08.2020

Групи  пов''язаних  фізичних
осіб

 Керівники / Підписанти 11  Учасники / Бенефіціари 1  Отримувачі доходу 473
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 Суб'єкти декларування 458  Національні публічні
діячі 

0  Вкладники /
Позичальники 

0

 Особи пов'язані з
суб'єктами
декларування 

44  Особи пов'язані з
публічними діячами 

0  Особи що мають
фінансові зобов'язання

0

Історія  змін

10.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "КИЇВСЬКИЙ СЛІДЧИЙ ІЗОЛЯТОР" 

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКИЙ СЛІДЧИЙ ІЗОЛЯТОР УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ
ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В М. КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ
ОБЛАСТІ 
(КИЇВСЬКИЙ СЛІДЧИЙ ІЗОЛЯТОР) 

31.05.2012
ДАТА ЗМІНИ

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) КИЇВСЬКИЙ СЛІДЧИЙ
ІЗОЛЯТОР УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ
УКРАЇНИ В М. КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

18.05.2007
ДАТА ЗМІНИ

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) КИЇВСЬКИЙ СЛІДЧИЙ
ІЗОЛЯТОР УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ УКРАЇНИ З
ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В М. КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

17.05.2007
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) КИЇВСЬКИЙ СЛІДЧИЙ
ІЗОЛЯТОР №13 УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ УКРАЇНИ З
ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ В М.КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

08.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

04050, м.Київ, ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 13 
Тел: 2369595, 4837927 

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

04050, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 13 
Тел: 213-26-62 

01.06.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА БУД. 13 
Тел: 213-26-62 

30.05.2012
АКТУАЛЬНО НА

04050, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА,
БУДИНОК 13 
Тел: 213-26-62 

22.05.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА БУД. 13 
Тел: 213-26-62 

Найменування юридичної особи 
(всього 4 зміни)

Контактна інформація
(всього 6 змін)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7269549&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=5
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https://youcontrol.com.ua/search/?q=04050%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.%25D0%2594%25D0%2595%25D0%2593%25D0%25A2%25D0%25AF%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+13&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=04050%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%25A8%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.%25D0%2594%25D0%2595%25D0%2593%25D0%25A2%25D0%25AF%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+13&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%25A8%25D0%2595%25D0%2592%25D0%25A7%25D0%2595%25D0%259D%25D0%259AI%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0-%25D0%259D+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.+%25D0%2594%25D0%2595%25D0%2593%25D0%25A2%25D0%25AF%25D0%25A0I%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.+13&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=04050%252C+%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%25A8%25D0%2595%25D0%2592%25D0%25A7%25D0%2595%25D0%259D%25D0%259A%25D0%2586%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%259D%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.%25D0%2594%25D0%2595%25D0%2593%25D0%25A2%25D0%25AF%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590%252C+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259D%25D0%259E%25D0%259A+13&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%25A8%25D0%2595%25D0%2592%25D0%25A7%25D0%2595%25D0%259D%25D0%259AI%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0-%25D0%259D+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.+%25D0%2594%25D0%2595%25D0%2593%25D0%25A2%25D0%25AF%25D0%25A0I%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.+13&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162


17.05.2007
АКТУАЛЬНО НА

04050, М.КИЇВ, ВУЛ.ДЕГТЯРІВСЬКА, БУДИНОК 13 
Тел: 213-26-62 

27.09.2000
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА БУД. 13 
Тел: 213-26-62 

12.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПРОЦЕНКО СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

31.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

РОМАШКОВ РУСЛАН АНАТОЛІЙОВИЧ

28.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

БУНАК ВАЛЕРІЙ ПЕТРОВИЧ

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ВАСЮК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

27.12.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

РОДЧИН РОМАН ЙОСИПОВИЧ

01.06.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГОЛУБОВСЬКИЙ ПАВЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ

30.09.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ШЕЙКІН ІГОР В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ

16.04.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СТАРЕНЬКИЙ СЕРГІЙ ЄВГЕНІЙОВИЧ

22.05.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БАЛДУК ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

27.09.2000
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СКОРОБАГАЧ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

21.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

08.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ВАСЮК ОЛЕКСАНДР АНАТОЛІЙОВИЧ

Керівники
(всього 9 змін)

За 19 років 10 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 9 керівників у
середньому кожні 2 роки 2 місяці 14 днів

Підписанти
(всього 1 зміна)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=04050%252C+%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.%25D0%2594%25D0%2595%25D0%2593%25D0%25A2%25D0%25AF%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590%252C+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259D%25D0%259E%25D0%259A+13&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%25A8%25D0%2595%25D0%2592%25D0%25A7%25D0%2595%25D0%259D%25D0%259AI%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0-%25D0%259D+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.+%25D0%2594%25D0%2595%25D0%2593%25D0%25A2%25D0%25AF%25D0%25A0I%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.+13&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
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04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

84.23 - Діяльність у сфері юстиції та правосуддя

27.09.2000
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

97920 - ОХОРОНА ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ I БЕЗПЕКА

08.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ В
М.КИЄВІ ТА КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Код ЄДРПОУ засновника : 08563659 
Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
ВОЗДВИЖЕНСЬКА, будинок 2 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

Види діяльності
(всього 1 зміна)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи

Розмір статутного капіталу

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=08563659&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
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