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АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

ГРОМАДСЬКА  ОРГАНІЗАЦІЯ
""УКРАЇНСЬКИЙ  СПОРТИВНИЙ  ЦЕНТР""

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

 Повне досьє на кожну 
компанію України

Увага! ! Дані  змінюються  щоденно..

Актуально  на  
11.10.2018

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 5050
реєстрів  України актуальну на момент запиту

Статус юридичної особи Не  перебуває  в  процесі  припинення

Код ЄДРПОУ 38804619

Дата реєстрації 02.08.2013 (5 років 2 місяці)

Відомості про органи управління юридичної
особи

Контактна інформація 03150, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 84, квартира 57 

Уповноважені особи ДОБРИНСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА - керівник з 14.07.2013 

Види діяльності 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. (основний) 

Форма власності Недержавна власність

Експрес--аналіз  контрагента Актуально  на  11.10.201811.10.2018

Сьогодні

Кількість перевірених факторів

Потрібна
особлива увага 0

 
Потрібно
звернути увагу 1

 
Проблем не
виявлено 27

 
Недостатньо
даних для
розрахунку

2

Фактор Повідомлення Актуально на

Місцезнаходження в житловому
фонді 

Компанія знаходиться в житловому
будинку

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для
потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання
громадян. Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників)
може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального
призначення: офіс, цех, склад тощо. Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в
житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за
порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Досьє Актуально  на 11.10.2018, 23:25:33 11.10.2018, 23:25:33

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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Перелік засновників юридичної особи ДОБРИНСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
Адреса засновника: 
03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,
будинок 84, квартира 57

Розмір внеску до статутного фонду: 
0,00 грн

ХРИСТЮК ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ 
Адреса засновника: 
01001, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ 15 КМ
ЖИТОМИРСЬКОГО ШОСЕ, будинок 64

Розмір внеску до статутного фонду: 
0,00 грн

ЗАГУМЕННИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ 
Адреса засновника: 
07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО
МИХАЙЛА, будинок 17-Г, квартира 14

Розмір внеску до статутного фонду: 
0,00 грн

Розмір статутного капіталу 0,00 грн

Дані про відокремлені підрозділи
юридичної особи

Місцезнаходження реєстраційної справи Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

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: 05.08.2013 

ДПI У ГОЛОСIЇВСЬКОМУ Р-НI ГУ МIНДОХОДIВ У М.КИЄВI 
Ідентифікаційний код органу: 38745056 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
податків); 
Дата взяття на облік: 05.08.2013 
Номер взяття на облік: 265013124600 

Управління ПФУ в Голосіївському районі м.Києва 
Ідентифікаційний код органу: 22869454 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску); 
Дата взяття на облік: 05.08.2013 
Номер взяття на облік: 0340720 

Дані про реєстраційний номер платника
єдиного внеску

0340720

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного внеску за
основним видом його економічної
діяльності

1

Ліцензій не знайдено

Ліцензії Актуально  на 10.10.2018 10.10.2018

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%97%D0%90%D0%93%D0%A3%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%99+%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%9E+%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


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 11.01.2018 
Перебуває  на  обліку  в  органах  доходів  та  зборів

Стан розрахунків платника податків з
бюджетом

Станом на 31.12.2017 
Платник  податків  не  має  податкового  боргу

Реєстр платників єдиного податку Інформація про особу відсутня в базі

Судових документів не знайдено

Найменування  юридичної  особи  

04.07.2016
Актуально на

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКИЙ СПОРТИВНИЙ ЦЕНТР" 

Контактна  інформація
((всього 1  1 зміна))

04.07.2016
Актуально на

03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,
будинок 84, квартира 57 

05.08.2013
Дані перевіряються

М.Киев, вул. Червоноармійська, буд.84, кв.57 

Керівники

05.08.2013
Дані перевіряються

Добринська Наталія Володимирівна

Види  діяльності

04.07.2016
Актуально на

94.99 - Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Перелік  засновників ( (учасників) ) юридичної  особи

Інформація  про  платника
податків

Актуально  на 17.01.2018, 10:14:16 17.01.2018, 10:14:16

Судова  практика Актуально  на 11.10.2018, 23:25:28 11.10.2018, 23:25:28

Зміни  за  типом  даних Наразі  дані  в  блоці “ “Історія" " наповнюються  і  несуть  лише
інформаційний  характер

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=03150%2C+%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%2C+%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%2C+%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF+%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%92%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%90%D0%A0%D0%9C%D0%86%D0%99%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%2C+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA+84%2C+%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0+57&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9C.%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%2C+%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%2C+%D0%B1%D1%83%D0%B4.84%2C+%D0%BA%D0%B2.57&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%8F+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

21.03.2017
Актуально на

ДОБРИНСЬКА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
Адреса засновника: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 84, квартира 57 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ЗАГУМЕННИЙ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ 
Адреса засновника: 07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ
ГРУШЕВСЬКОГО МИХАЙЛА, будинок 17-Г, квартира 14 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ХРИСТЮК ДМИТРО ВІКТОРОВИЧ 
Адреса засновника: 01001, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ 15
КМ ЖИТОМИРСЬКОГО ШОСЕ, будинок 64 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Перелік  засновників ( (учасників) ) юридичної  особи

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

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

Компанії які вже користуються YouControl
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