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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 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. 

Контрагент фігурує в
медіа

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 08.11.2021

Потрібна особлива увага 3

Потрібно звернути увагу 1

Проблем не виявлено 510

 Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку
Експрес-аналіз

Кількість судових справ компанії, де вона виступає
відповідачем, за останні 3 роки: 7
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з
компанією, за останні 3 роки: 5
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки:
27



Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані
припинення. Кількість зв'язків: 112



Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою
юридичною особою. Кількість зв'язків: 40



В публічних медіа виявлено спірну інформацію
щодо контрагента
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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. 

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
(Актуально на 08.11.2021)

КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС"

Скорочена назва КО "КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС"

Статус юридичної особи
(Актуально на 08.11.2021)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 01993807

Дата реєстрації 14.03.1994 (27 років 7 місяців)

Анкета Актуально на
08.11.2021
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Уповноважені особи БЕЗНОСЮК ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ
  — керівник
КУШНІР ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
  — підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому
числі підписувати договори тощо)
БАЛКОВА ВІРА ДМИТРІВНА
  — підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому
числі підписувати договори тощо (.))
БАХУРИНСЬКИЙ ІГОР МИКОЛАЙОВИЧ
  — підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому
числі підписувати договори тощо (діяти в судах України без окремого
доручення керівника з правом підписувати і подавати позов, інші заяви по
суті справи та заяви з процесуальних питань, користуватися правами та
обов’язками сторони (учасника) справи, в тому числі підписувати і подавати
апеляційні, касаційні скарги, завіряти копії документів, подавати документи
для державної реєстрації юридичної особи, а також речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень.); Подавати документи для державної
реєстрації від імені юридичної особи)
ШКУРАЙ НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
  — підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому
числі підписувати договори тощо (діяти в судах України без окремого
доручення керівника з правом підписувати і подавати позов, інші заяви по
суті справи та заяви з процесуальних питань, користуватися правами та
обов’язками сторони (учасника) справи, в тому числі підписувати і подавати
апеляційні, касаційні скарги, завіряти копії документів, подавати документи
для державної реєстрації юридичної особи, а також речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень. ); Подавати документи для державної
реєстрації від імені юридичної особи)
ЧЕНЬ ОЛЬГА ПЕТРІВНА
  — підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому
числі підписувати договори тощо (діяти в судах України без окремого
доручення керівника з правом підписувати і подавати позов, інші заяви по
суті справи та заяви з процесуальних питань, користуватися правами та
обов’язками сторони (учасника) справи, в тому числі підписувати і подавати
апеляційні, касаційні скарги, завіряти копії документів, подавати документи
для державної реєстрації юридичної особи, а також речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень. ); Подавати документи для державної
реєстрації від імені юридичної особи)
БАЛКОВ ДМИТРО СЕРГІЙОВИЧ
  — підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому
числі підписувати договори тощо (діяти в судах України без окремого
доручення керівника з правом підписувати і подавати заяви по суті справи
(крім позову, апеляційної, касаційної скарги) та заяви з процесуальних
питань, користуватися правами та обов’язками сторони (учасника) справи
без права змінювати, відмовлятися, визнавати позов, з наданням права
завіряти копії документів, подавати документи для державної реєстрації
юридичної особи, а також речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.);
Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи)
СОТНИЧЕК ОЛЕКСІЙ СЕРГІЙОВИЧ
  — підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому
числі підписувати договори тощо (діяти в судах України без окремого
доручення керівника з правом підписувати і подавати заяви по суті справи
(крім позову, апеляційної, касаційної скарги) та заяви з процесуальних
питань, користуватися правами та обов’язками сторони (учасника) справи
без права змінювати, відмовлятися, визнавати позов, з наданням права
завіряти копії документів, подавати документи для державної реєстрації
юридичної особи, а також речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.);
Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи)
ШАЛАЄВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
  — підписант (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому
числі підписувати договори тощо (діяти в судах України без окремого
доручення керівника з правом підписувати і подавати заяви по суті справи
(крім позову, апеляційної, касаційної скарги) та заяви з процесуальних
питань, користуватися правами та обов’язками сторони (учасника) справи
без права змінювати, відмовлятися, визнавати позов, з наданням права
завіряти копії документів, подавати документи для державної реєстрації
юридичної особи, а також речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень.);
Подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи)

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

Зв'язків не знайдено
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Розмір статутного капіталу грн

Організаційно-правова форма КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

Форма власності Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності Основний:
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
Інші:
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
85.32 Професійно-технічна освіта
85.53 Діяльність шкіл підготовки водіїв транспортних засобів
49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н.в.і.у.
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 25

Телефон: +380445360403

Контакти з останнього тендеру
(05.11.2021)

Контактна особа: Безносюк В Д

E-mail: info@medavto.com

Телефон: +380445360403

Адреса: 04073 Київ м.Київ вул.Куренівська,16-в

Відомості про органи управління юридичної
особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника: 22883141

Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36

Країна реєстрації:  Україна

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких
є зареєстрована юридична особа

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТУ М. КИЄВА
"КИЇВМЕДАВТОТРАНС"

Код ЄДРПОУ: 01993807

Контакти

Учасники та бенефіціари Актуально на
08.11.2021

Філіали та правонаступники Актуально на
08.11.2021
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Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

4 об’єктів на 18.10.2021 1 об’єктів на 18.10.2021

Автотранспорт в користуванні 27 транспортних засобів

Автотранспорт у власності 581 транспортний засіб

Ліцензії 5 ліцензій

Власність та дозволи Актуально на
08.11.2021

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 08.11.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.11.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 07.11.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 08.11.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 08.11.2021

Інформація про особу наявна в базі

Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 07.10.2004

Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 04.10.2016

Ознака неприбутковості: 0031 бюджетні установи
Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або
зміну ознаки неприбутковості

Дата рішення: 04.10.2016

Номер рішення: 374/26-59-12-25

Тип рішення: присвоєння ознаки неприбутковостi

Реєстр платників ПДВ
(станом на 08.11.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 019938026591

Дата реєстрації: 27.02.2014
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 019938026591

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 14.02.2014

Причина анулювання: лiквiдацiя за власним бажанням
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Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2021 – 381 400 302

2020 – 351 245 542

2019 – 7 132 148

2018 – 292 022

2017 – 259 998

2016 – 260 000

2013 – 240 000

2012 – 220 000

2011 – 539 972

Цивільні судові справи
(всього 54 документи) 05.07.2021 № рішення 98083930

14.06.2021 № рішення 97677366

29.04.2021 № рішення 96680190

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА IНIЦIАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 08.11.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 08.11.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Тендери

Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
08.11.2021

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=5910604&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=1
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=98083930&cid=5910604
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=97677366&cid=5910604
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=96680190&cid=5910604


Кримінальні судові справи
(всього 11 документів) 14.04.2021 № рішення 96264880

01.03.2021 № рішення 95196367

17.02.2021 № рішення 94929505

Господарські судові справи
(всього 355 документів) 25.10.2021 № рішення 100543717

11.10.2021 № рішення 100239279

30.09.2021 № рішення 100033252

Адміністративні судові справи
(всього 2 документи) 08.01.2020 № рішення 86814685

08.01.2020 № рішення 86813837

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) 22.11.2021, 12:00 911/2567/21

29.11.2021, 12:00 907/454/17

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

16.11.2017 16.10.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна екологічна
інспекція України

16.11.2017 16.10.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба
України з питань праці

16.11.2017 16.10.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

Всього 8

Офіційні повідомлення Актуально на
07.11.2021

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=5910604&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=2
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=96264880&cid=5910604
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=95196367&cid=5910604
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=94929505&cid=5910604
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=5910604&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=3
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=100543717&cid=5910604
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=100239279&cid=5910604
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=100033252&cid=5910604
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=5910604&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=4
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=86814685&cid=5910604
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=86813837&cid=5910604
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=5910604&tb=preview-court
https://youcontrol.com.ua/contractor/publication-info/?id=1056679&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/contractor/publication-info/?id=852317&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/contractor/publication-info/?id=852319&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/contractor/publication-info/?id=852321&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190


Всього 8

18.02.2014 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

  

  

  

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 11  Учасники / Бенефіціари 1  Отримувачі доходу 38

 Суб'єкти декларування 38  Національні публічні діячі 0  Вкладники / Позичальники 0

 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

30  Особи пов'язані з
публічними діячами

0  Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Історія змін

06.11.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС" ( КО
"КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС" ) 

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС" ( КО
"КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС" ) 

18.02.2014
ДАТА ЗМІНИ

КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ "КИЇВМЕДСПЕЦТРАНС"

25.11.2013
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ МЕДИЧНОГО АВТОТРАНСПОРТУ М. КИЄВА
"КИЇВМЕДАВТОТРАНС"

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА, будинок 25 
Тел: +380445360403 

25.11.2013
АКТУАЛЬНО НА

04119, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДЕГТЯРІВСЬКА,
БУДИНОК 25 
Тел: 536-04-03 
Факс: 5360403 

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДЕГТЯРIВСЬКА БУД. 25 
Тел: 536-04-03 
Факс: 5360403 

04.08.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, РАДЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ДЕГТЯРІВСЬКА БУД. 25 
Тел: 213-91-06 
Факс: 2137591 

Найменування юридичної особи 
(всього 3 зміни)

Контактна інформація
(всього 3 зміни)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=5910604&tb=publications&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/events/?id=5910605&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=5910604&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=5910604&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=2
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=5910604&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRel%255D%255B0%255D=1000
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=5910604&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=5
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=5910604&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=7
https://youcontrol.com.ua/search/?q=04119%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%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+25&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=04119%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%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%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+25&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
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.+25&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2594%25D0%25AF%25D0%259D%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%25A0%25D0%2586%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.+25&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190


27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

БЕЗНОСЮК ВІТАЛІЙ ДМИТРОВИЧ

02.09.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГРИЩЕНКО МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

04.08.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

АРТАМОНОВ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРО

13.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

Балков Дмитро Сергійович
Балкова Віра Дмитрівна
Бахуринський Ігор Миколайович
Кушнір Володимир Михайлович
Сотничек Олексій Сергійович
Чень Ольга Петрівна
Шалаєв Олександр Васильович
Шкурай Наталія Миколаївна

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

86.90 - інша діяльність у сфері охорони здоров'я

16.11.2000
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51121 - АВТОМОБIЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

04.08.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

91515 - ЗАКЛАДИ ШВИДКОЇ ТА МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ I ПЕРЕЛИВАННЯ
КРОВI

27.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Код ЄДРПОУ засновника : 22883141 
Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Код ЄДРПОУ засновника : 22883141 
Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 
Код ЄДРПОУ засновника : 22883141 
Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Керівники
(всього 2 зміни)

За 23 роки 3 місяці 4 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 11
років 7 місяців 16 днів

Підписанти
(всього 1 зміна)

Види діяльності
(всього 2 зміни)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2591%25D0%2595%25D0%2597%25D0%259D%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%25AE%25D0%259A+%25D0%2592%25D0%2586%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%259B%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%2594%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2593%25D0%25A0%25D0%2598%25D0%25A9%25D0%2595%25D0%259D%25D0%259A%25D0%259E+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2590+%25D0%2592%25D0%2590%25D0%25A1%25D0%2598%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%259C%25D0%259E%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2594%25D0%25A0+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0%25D0%259E&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2591%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2+%25D0%2594%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25BE+%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2591%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0+%25D0%2592%25D1%2596%25D1%2580%25D0%25B0+%25D0%2594%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2591%25D0%25B0%25D1%2585%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D0%2586%25D0%25B3%25D0%25BE%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=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259A%25D1%2583%25D1%2588%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2580+%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580+%25D0%259C%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2582%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BA+%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D1%2596%25D0%25B9+%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A7%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%258C+%25D0%259E%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25B3%25D0%25B0+%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A8%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B0%25D1%2594%25D0%25B2+%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580+%25D0%2592%25D0%25B0%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
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