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Увага! Дані змінюються щоденно.  Актуально на 09.02.2023

 Повне досьє на кожну
компанію України

ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "КИЇВСЬКЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО №3
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ"
Код ЄДРПОУ 03967702

не перебуває в процесі припинення

Сьогодні

Сьогодні

Сьогодні

Сьогодні

Експрес-аналіз
Аналітичний показник на основі 550 факторів

Замовити експертизу

Критерії: Універсальні

Фактор Повідомлення Актуально
на

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. 

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 

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 09.02.2023

Потрібна особлива увага 4

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 532

C

Повноваження керівника мають такі обмеження: виконуючий
обов язки директора з 01 12 2016 р



Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані припинення.
Кількість зв'язків: 8



Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною
особою. Кількість зв'язків: 3



Наявний зв'язок контрагента з компанією-банкрутом. Кількість
зв'язків: 1
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Сьогодні

02.02.2023

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. 

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. 

Фактор Повідомлення Актуально
на

  "Потрібна особлива увага"  0   "Потрібно звернути увагу"  1   "Проблем не виявлено"  431

В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо
контрагента



Кількість судових справ компанії, де вона виступає
відповідачем, за останні 3 роки: 0
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з
компанією, за останні 3 роки: 3
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 15



Фактор Повідомлення Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

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. 

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

Перевірка за факторами податкової обачностіYouControl - повне досьє на кожну компанію України
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  "Потрібна особлива увага"  0   "Потрібно звернути увагу"  0   "Проблем не виявлено"  77

Фактор Повідомлення Актуально на

Перевірка за факторами податкової обачності

FinScore  B/2,8

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідків

 Помірна
Розраховано на даних за 2019 рік,
більш актуальні дані відсутні для
обрахунку

Фінансова стійкість  Достатній рівень

Фінансовий скоринг

MarketScore  C/2.1

Ринкова потужність  Середня
Розраховано на даних за 2019 рік,
більш актуальні дані відсутні для
обрахунку

Потенціал до лідерства  Посередній

Ринковий скоринг

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

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 09.02.2023)

ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "КИЇВСЬКЕ УЧБОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО №3 УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ"

Скорочена назва ПОГ "КИЇВСЬКЕ УВП №3 УТОС"

Статус юридичної особи
(Актуально на 09.02.2023)

Код ЄДРПОУ 03967702

Дата реєстрації 24.04.1992 (30 років 9 місяців)

Уповноважені особи ІВАСЕНКО МАРІЯ ІВАНІВНА
  — керівник (ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА з 01.12.2016 р.)

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 6 083 796,35 грн

Організаційно-правова форма ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН (РЕЛІГІЙНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЇ,ПРОФСПІЛКИ)

Форма власності Недержавна власність

Анкета Актуально на
09.02.2023

не перебуває в процесі припинення
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Види діяльності Основний:
27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури
Інші:
27.40 Виробництво електричного освітлювального устатковання
27.90 Виробництво іншого електричного устатковання
22.29 Виробництво інших виробів із пластмас
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною
апаратурою побутового призначення для приймання, записування,
відтворювання звуку й зображення
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 72

Веб сторінка: utos3.kiev.ua

Телефон: +380444256205

Контакти з останнього тендеру
(11.04.2022)

Телефон: +380444636792

Адреса: 04050 м. Київ м. Київ ВУЛИЦЯ
ГЛИБОЧИЦЬКА будинок 72

Відомості про органи управління юридичної
особи

ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
ІНВАЛІДІВ" УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СЛІПИХ"
Код ЄДРПОУ засновника: 00021195

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, УЗВІЗ ПЕЧЕРСЬКИЙ, будинок 3

Розмір внеску до статутного фонду: 6 083 796,35 грн

Частка (%): 100,0000%

Контакти

Учасники та бенефіціари Актуально на
09.02.2023

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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Країна та державний орган Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

Інформація про кінцевого бенефіціарного
власника (контролера) юридичної особи, у тому
числі кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) її засновника, якщо засновник -
юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності), країна громадянства, місце
проживання, а також повне найменування та
ідентифікаційний код (для резидента) засновника
юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим
бенефіціарним власником (контролером), або
інформація про відсутність кінцевого
бенефіціарного власника (контролера)
юридичної особи, у тому числі кінцевого
бенефіціарного власника (контролера) її
засновника

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) відсутній - відсутні фізичні особи, які
відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

2 об’єктів на 21.07.2021 Дані відсутні у реєстрах на 21.07.2021

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності 2 транспортних засоби

Ліцензії Дані відсутні у реєстрах

Власність та дозволи Актуально на
09.02.2023

Перевірка в списках санкцій Актуально на
08.02.2023

 Санкції РНБО (Ради національної
безпеки і оборони України)

 Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 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

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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Фінансові показники, тис.грн.

 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 09.02.2022

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до
більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова
та інші державні органи", не оновлюється.



Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 15.02.2022)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

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 23.02.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 039677026140

Дата реєстрації: 10.07.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 09.02.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Показники Активи Зобов'язання Виручка

2020 14 566 7 142 1 201

2019 14 000 – 15 000 7 300 – 7 400 1 400 – 1 500

2018 14 000 – 15 000 7 100 – 7 200 1 600 – 1 700

2017 13 000 – 14 000 7 100 – 7 200 1 400 – 1 500

2016 12 000 – 13 000 7 100 – 7 200 1 600 – 1 700

Показники Обсяг імпорту, грн Дохід від експорту, грн

2023 - -

2022 - -

2021 - -

2020 - -

2019 - -

2018 - -

2017 - -

2016 - -

2015 - -

Зовнішньоекономічна
діяльність*
* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно

рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також

побудова функціональних зв’язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою

інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не

встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних,

аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових,

організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ

«Ю�КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



2014 - -

2013 - 100 000 - 150 000

2012 - 300 000 - 350 000

2011 - 700 000 - 750 000

2010 - 550 000 - 600 000

2009 - 1 000 000 - 1 500 000

Показники Обсяг імпорту, грн Дохід від експорту, грн

Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2022 – 36 000

2021 – 24 001

2020 1201000 0

2019 1 000 000 - 1 500 000 0

2018 1 500 000 - 2 000 000 0

2017 1 000 000 - 1 500 000 0

2016 1 500 000 - 2 000 000 0

2015 1 500 000 - 2 000 000 0

2014 950 000 - 1 000 000 0

2013 1 000 000 - 1 500 000 0

2012 1 500 000 - 2 000 000 0

2011 2 500 000 - 3 000 000 0

2010 2 000 000 - 2 500 000 0

2009 2 500 000 - 3 000 000 0

Тендери

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



2008 3 500 000 - 4 000 000 0

Рік Виручка Державні тендери

Цивільні судові справи
(всього 35 документів) 19.04.2021 № рішення 96564931

23.02.2021 № рішення 95097412

03.02.2021 № рішення 94628512

Кримінальні судові справи
(всього 3 документи) 05.09.2019 № рішення 84246112

12.02.2019 № рішення 79766491

06.02.2019 № рішення 79714083

Господарські судові справи
(всього 217 документів) 01.02.2023 № рішення 108763261

20.09.2022 № рішення 107459521

30.08.2022 № рішення 105981443

Адміністративні судові справи
(всього 116 документів) 03.03.2021 № рішення 95315335

26.01.2021 № рішення 94394253

22.01.2021 № рішення 94328338

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 3 документи) 18.07.2019 № рішення 83109154

19.04.2013 № рішення 47104271

12.12.2011 № рішення 19756882

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=17688428&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=1
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=96564931&cid=17688428
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=95097412&cid=17688428
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=94628512&cid=17688428
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=17688428&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=2
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=84246112&cid=17688428
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=79766491&cid=17688428
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=79714083&cid=17688428
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=17688428&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=3
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=108763261&cid=17688428
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=107459521&cid=17688428
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=105981443&cid=17688428
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=17688428&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=4
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=95315335&cid=17688428
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=94394253&cid=17688428
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=94328338&cid=17688428
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=17688428&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=5
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=83109154&cid=17688428
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=47104271&cid=17688428
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=19756882&cid=17688428


Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ) 14.02.2023, 14:20 910/11316/19

Всього 3

19.10.2018 12.12.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

16.11.2017 11.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

16.11.2017 11.09.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба
України з питань праці

  

  

  

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок �

Офіційні повідомлення Актуально на
08.02.2023

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 4  Учасники / Бенефіціари 2  Отримувачі доходу 0

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

 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

0  Особи пов'язані з
публічними діячами

0  Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Перевірки державними службами Актуально на
08.02.2023

Історія змін

25.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПІДПРИЄМСТВО ОБ'ЄДНАННЯ ГРОМАДЯН "КИЇВСЬКЕ УЧБОВО-
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО №3 УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ"
( ПОГ "КИЇВСЬКЕ УВП №3 УТОС" ) 

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКЕ УЧБОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО № 3 (УВП-3)
УКРАЇНСЬКОГО ТОВАРИСТВА СЛІПИХ (УТОС) ( УВП-3 УТОС ) 

Найменування юридичної особи 
(всього 1 зміна)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=17688428&tb=preview-court
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=17688428&tb=publications&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/publication-info/?id=1074829&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/publication-info/?id=844605&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/publication-info/?id=844607&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=17688428&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=17688428&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=2


15.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 72 
Тел: +380444256205 
Сайт: utos3.kiev.ua 

08.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 72 
Тел: +380444256205, 
Сайт: utos3.kiev.ua 

16.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04050, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 72 
Тел: +380444256205 
Сайт: utos3.kiev.ua 

25.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 72 
Тел: +380444256205 
Сайт: utos3.kiev.ua 

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

04050, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГЛИБОЧИЦЬКА, будинок 72 
Тел: +380444251107, +380444255205 
Факс: +380444251107 
E-mail: utos-3_kiev@ukr.net 
Сайт: www.utos3.kiev.ua 

12.05.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГЛИБОЧИЦЬКА БУД. 72 
Тел: 417-54-19 

04.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

ІВАСЕНКО МАРІЯ ІВАНІВНА

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

СИЛИЧ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ

21.07.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КРАМНИСТИЙ ОЛЕКСАНДР ОМЕЛЬЯНОВИЧ

12.05.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ОСАДЧИЙ ОЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

27.12 - виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури

Контактна інформація
(всього 5 змін)

Керівники
(всього 3 зміни)

За 24 роки 8 місяців 28 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 8
років 2 місяці 30 днів

Підписанти

Види діяльності
(всього 1 зміна)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0,%2004050,%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%9B%D0%98%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%A6%D0%AC%D0%9A%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2072&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=04050,%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%9B%D0%98%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%A6%D0%AC%D0%9A%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2072&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0,%2004050,%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%9B%D0%98%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%A6%D0%AC%D0%9A%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2072&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=04050,%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%9B%D0%98%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%A6%D0%AC%D0%9A%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2072&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=04050,%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%9B%D0%98%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%A6%D0%AC%D0%9A%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2072&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%A8%D0%95%D0%92%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9AI%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%9B%D0%98%D0%91%D0%9E%D0%A7%D0%98%D0%A6%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%91%D0%A3%D0%94.%2072&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%86%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%86%D0%AF%20%D0%86%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%A7%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%20%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%9D%D0%98%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%99%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%20%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%AF%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9E%D0%A1%D0%90%D0%94%D0%A7%D0%98%D0%99%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%20%D0%9C%D0%98%D0%A5%D0%90%D0%99%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


12.05.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

14171 - ВИРОБНИЦТВО ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНИХ МАШИН, УСТАТКУВАННЯ,
АПАРАТУРИ I ВИРОБIВ ВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

09.02.2023
АКТУАЛЬНО НА

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ"
УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СЛІПИХ" 
Код ЄДРПОУ засновника : 00021195 
Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, УЗВІЗ ПЕЧЕРСЬКИЙ, будинок 3 
Країна резиденства: Україна 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 083 796 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) відсутній - відсутні фізичні особи, які
відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.11.2022
АКТУАЛЬНО НА

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ"
УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СЛІПИХ" 
Код ЄДРПОУ засновника : 00021195 
Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, УЗВІЗ ПЕЧЕРСЬКИЙ, будинок 3 
Країна резиденства: Україна 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 083 796 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ -
(ЗАСНОВНИК Є ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ) 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) відсутній - відсутні фізичні особи, які
відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

21.07.2022
АКТУАЛЬНО НА

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ"
УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СЛІПИХ" 
Код ЄДРПОУ засновника : 00021195 
Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, УЗВІЗ ПЕЧЕРСЬКИЙ, будинок 3 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 083 796 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ -
(ЗАСНОВНИК Є ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ) 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) відсутній - відсутні фізичні особи, які
відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 9 змін)
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30.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ"
УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СЛІПИХ" 
Код ЄДРПОУ засновника : 00021195 
Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, УЗВІЗ ПЕЧЕРСЬКИЙ, будинок 3 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 083 796 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ -
(ЗАСНОВНИК Є ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ) 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) відсутній - відсутні фізичні особи, які
відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ"
УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СЛІПИХ" 
Код ЄДРПОУ засновника : 00021195 
Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, УЗВІЗ ПЕЧЕРСЬКИЙ, будинок 3 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 083 796 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ -
(ЗАСНОВНИК Є ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ) 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) відсутній - відсутні фізичні особи, які
відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ"
УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СЛІПИХ" 
Код ЄДРПОУ засновника : 00021195 
Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, УЗВІЗ ПЕЧЕРСЬКИЙ, будинок 3 
Країна резиденства: Україна 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 083 796 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ -
(ЗАСНОВНИК Є ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ). 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) відсутній - відсутні фізичні особи, які
відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ"
УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СЛІПИХ" 
Код ЄДРПОУ засновника : 00021195 
Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, УЗВІЗ ПЕЧЕРСЬКИЙ, будинок 3 
Країна резиденства: Україна 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 083 796 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ -
(ЗАСНОВНИК Є ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ). 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
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16.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ"
УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СЛІПИХ" 
Код ЄДРПОУ засновника : 00021195 
Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, УЗВІЗ ПЕЧЕРСЬКИЙ, будинок 3 
Країна резиденства: Україна 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 083 796 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ -
(ЗАСНОВНИК Є ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ). 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ВСЕУКРАЇНСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ІНВАЛІДІВ"
УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СЛІПИХ" 
Код ЄДРПОУ засновника : 00021195 
Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, УЗВІЗ ПЕЧЕРСЬКИЙ,
будинок 3 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 083 796 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІДСУТНІЙ -
(ЗАСНОВНИК Є ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ) 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ТОВАРИСТВО СЛІПИХ" 
Код ЄДРПОУ засновника : 00021195 
Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, УЗВІЗ ПЕЧЕРСЬКИЙ,
будинок 3 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 4 899 075 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - 00021195 - ВІДСУТНІЙ -
(ЗАСНОВНИК Є ГРОМАДСЬКОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ) 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

18.07.2008
Дані перевіряються

ФIРМА "АГРАЦIО" 
Країна: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 4 899 075 грн.

20.11.1998
Дані перевіряються

ФIРМА "АГРАЦIО" 
Країна: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 7 133 грн.

25.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

6 083 796 грн.

07.07.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

4 899 075 грн.

06.11.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

7 012 621 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)
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