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 Повне досьє на кожну 
компанію України

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ
УКРАЇНИ "МОНТАЖНИК-УКРАЇНА"
Код ЄДРПОУ 24975031

Сьогодні

Сьогодні
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Експрес-аналіз
Аналітичний показник на основі 518 факторів

Замовити експертизу

Критерії: Універсальні

Фактор Повідомлення Актуально на

Недостатній розмір статутного
капіталу

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може
свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного
капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо
може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні
кредитування тощо. 

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож
потребує належної уваги. 

Широкий перелік зареєстрованих
видів діяльності

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних
результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік
видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності. 

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги. 

Зв'язок з національним публічним
діячем

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 23.03.2021

Потрібна особлива увага 1

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 515

B

Розмір статутного капіталу: 0 грн.

Кількість видів діяльності: 18

Компанія пов'язана із національним
публічним діячем
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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

 
 

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

Повне найменування юридичної особи ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ
"МОНТАЖНИК-УКРАЇНА"

Скорочена назва "ДП МОНТАЖНИК-У"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 24975031

Дата реєстрації 17.11.1999 (21 рік 4 місяці)

Уповноважені особи ДМИТРУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
  — керівник з 18.05.2012

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

Розмір статутного капіталу
0,00 грн

Організаційно-правова форма ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Форма власності Державна власність / власність територіальних громад

Анкета Актуально на
23.03.2021
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Види діяльності
Основний:
84.22 Діяльність у сфері оборони
Інші:
43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та
кондиціонування

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним
приладдям
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і
програмним забезпеченням
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним
устаткованням, деталями до нього
80.20 Обслуговування систем безпеки
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та
санітарно-технічним обладнанням
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними
матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих
магазинах
47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в
спеціалізованих магазинах
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту;
консультування з питань оподаткування
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Контактна інформація Адреса: Україна, 03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ
МИКОЛИ ГОЛЕГО, будинок 18

Телефон: 457-90-20

Контакти з останнього тендеру
(19.03.2021)

Контактна особа: Дмитрук Олександр Васильович

Телефон: +380444579020

Адреса: 03058 м. Київ м. Київ Солом'янський
район ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГОЛЕГО
будинок 18

Відомості про органи управління юридичної
особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Контакти

Учасники та бенефіціари Актуально на
23.03.2021
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Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Перелік засновників юридичної особи МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

Код ЄДРПОУ засновника: 00034022

Адреса засновника: Україна, 03168, місто Київ, ПРОСПЕКТ
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6

Країна реестрації:  Україна

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 03.11.2020

Дані відсутні у реєстрах на 03.11.2020

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності 2 транспортних засоби

Ліцензії 5 ліцензій

Країни

      

 Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Власність та дозволи Актуально на
23.03.2021

Перевірка в списках санкцій Актуально на
22.03.2021

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 23.03.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.03.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 22.03.2021)

Історія боргу

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.03.2021)

Інформація про особу відсутня в базі
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Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2021 – 3 598 531

2020 – 49 901

2019 – 197 846

2018 – 1 579 026

2017 – 1 484 813

2012 – 4 238 992

2011 – 4 288 109

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 23.03.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.03.2021) Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 249750326049

Дата реєстрації: 15.09.2000

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.03.2021) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 23.03.2021)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Тендери

Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
22.03.2021
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Господарські судові справи

(всього 23 документи)
23.04.2019 № рішення 81433729

11.04.2019 № рішення 81080755

11.01.2019 № рішення 79162981

Адміністративні судові справи

(всього 7 документів)
30.09.2013 № рішення 34078935

04.09.2013 № рішення 33473801

21.08.2013 № рішення 33101089

Справи про адміністративні правопорушення Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду Інформація відсутня у реєстрах

  

  

  

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 2  Учасники / Бенефіціари 1  Отримувачі доходу 6

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

 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

3  Особи пов'язані з
публічними діячами

0  Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Історія змін

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ
"МОНТАЖНИК-УКРАЇНА" ( "ДП МОНТАЖНИК-У" ) 

08.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГОЛЕГО, будинок 18 
Тел: 457-90-20 

Найменування юридичної особи 

Контактна інформація
(всього 7 змін)
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24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГОЛЕГО, будинок
18 
Тел: 457-90-20 

25.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

03058, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГОЛЕГО, будинок 18 
Тел: 457-90-20 

15.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

03058, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ГОЛЕГО, будинок
18 
Тел: 457-90-20 

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

03058, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА, будинок 18 
Тел: 457-90-20 

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА БУД.18 
Тел: 457-90-20 

12.07.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Киев, вул. Лебедєва-Кумача, буд.18 
Тел: 044457-90-20 

21.02.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. ЛЕБЕДЄВА-КУМАЧА БУД. 18 
Тел: 488-13-33 

24.05.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДМИТРУК ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
76

21.02.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

УШАКОВ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ
8

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА Немає підписантів

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

84.22 - діяльність у сфері оборони

19.06.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

75.22.0 - ОБОРОНА

21.02.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

88888 - IНФОРМАЦIЯ ВВЕДЕНА З РЕЄСТРАЦIЙНОЇ КАРТКИ - ВИД
ДIЯЛЬНОСТI ВIДСУТНIЙ

Керівники
(всього 1 зміна)

За 20 років 1 місяць 2 дні наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 20
років 1 місяць 2 дні

Підписанти

Види діяльності
(всього 2 зміни)
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https://youcontrol.com.ua/search/?q=03058%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BC%2526%2523039%253B%25D1%258F%25D0%25BD%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%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2598+%25D0%2593%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%2593%25D0%259E%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+18&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=03058%252C+%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2598+%25D0%2593%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%2593%25D0%259E%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+18&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=03058%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BC%2526%2523039%253B%25D1%258F%25D0%25BD%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%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2598+%25D0%2593%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%2593%25D0%259E%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+18&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=03058%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%259B%25D0%2595%25D0%2591%25D0%2595%25D0%2594%25D0%2584%25D0%2592%25D0%2590-%25D0%259A%25D0%25A3%25D0%259C%25D0%2590%25D0%25A7%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+18&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+%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%2592%25D0%25A3%25D0%259B.%25D0%259B%25D0%2595%25D0%2591%25D0%2595%25D0%2594%25D0%2584%25D0%2592%25D0%2590-%25D0%259A%25D0%25A3%25D0%259C%25D0%2590%25D0%25A7%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.18&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B2%252C+%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BB.+%25D0%259B%25D0%25B5%25D0%25B1%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25B0-%25D0%259A%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25B0%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4.18&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%2596%25D0%259E%25D0%2592%25D0%25A2%25D0%259D%25D0%2595%25D0%2592%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0-%25D0%259D+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.+%25D0%259B%25D0%2595%25D0%2591%25D0%2595%25D0%2594%25D0%2584%25D0%2592%25D0%2590-%25D0%259A%25D0%25A3%25D0%259C%25D0%2590%25D0%25A7%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.+18&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
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08.01.2021
АКТУАЛЬНО НА МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

Код ЄДРПОУ засновника : 00034022 
Адреса засновника: Україна, 03168, місто Київ, ПРОСПЕКТ
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

Код ЄДРПОУ засновника : 00034022 
Адреса засновника: Україна, 03168, місто Київ, ПРОСПЕКТ
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.10.2020
АКТУАЛЬНО НА МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

Код ЄДРПОУ засновника : 00034022 
Адреса засновника: Україна, 03168, місто Київ, ПРОСПЕКТ
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.09.2020
АКТУАЛЬНО НА МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

Код ЄДРПОУ засновника : 00034022 
Адреса засновника: 03168, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ,
будинок 6 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

11.12.2019
АКТУАЛЬНО НА МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

Код ЄДРПОУ засновника : 00034022 
Адреса засновника: 03168, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ 

Код ЄДРПОУ засновника : 00034022 
Адреса засновника: 03168, м.Київ, Солом'янський район, ПРОСПЕКТ
ПОВІТРОФЛОТСЬКИЙ, будинок 6 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

Розмір статутного капіталу
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