Увага! Дані змінюються щоденно.

Актуально на 04.02.2021

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

Повне досьє на кожну
компанію України

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА
БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
"БОРИСПІЛЬСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ
ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ"
Код ЄДРПОУ 01994132

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 04.02.2021

Критерії: Універсальні


Потрібна особлива увага

1



Потрібно звернути увагу

2

Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку

Експрес-аналіз

 Проблем не виявлено

418

Фактор

Судові рішення, пов'язані з
контрагентом

Повідомлення



Кількість судових справ компанії, де
вона виступає відповідачем, за
останні 3 роки: 9
Кількість кримінальних судових
справ, пов'язаних з компанією, за
останні 3 роки: 4
Кількість судових справ компанії, за
останні 3 роки: 15

Актуально на

15.12.2020

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.

Відкриті виконавчі провадження



Відкрито виконавчих проваджень: 1

Сьогодні

Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше
майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках
і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів.
Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію
бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності.
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Фактор

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів проти
безпеки руху та експлуатації транспорту
(за статтею 286 КК України)

Повідомлення



Актуально на

Наявні кримінальні провадження
щодо злочинів проти безпеки руху та
експлуатації транспорту (за статтею
286 КК України)

Сьогодні

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.
Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).
Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.
Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами.

Анкета

Актуально на
04.02.2021

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60
реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО БОРИСПІЛЬСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "БОРИСПІЛЬСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА
ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ"

Скорочена назва

КНП "ББЛІЛ"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

01994132

Дата реєстрації

21.08.1997 (23 роки 5 місяців)

Уповноважені особи
ЩУР ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
— керівник

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

Розмір статутного капіталу

Зв'язків не знайдено

36 231 781,00 грн

Організаційно-правова форма

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Форма власності

Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності
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86.10 Діяльність лікарняних закладів

Контакти
Контактна інформація

Контакти з останнього тендеру
(03.02.2021)

Адреса:

Україна, 08300, Київська обл., місто
Бориспіль, ВУЛИЦЯ
КОТЛЯРЕВСЬКОГО, будинок 1

Телефон:

+380459561272

Контактна особа:

Колесник Анастасія Олександрівна

E-mail:

anastasialex.s@ukr.net

Телефон:

+380459561523

Факс:

+380459561272

Адреса:

08300 Київська область Бориспіль
вул.Котляревського,1

Учасники та бенефіціари

Актуально на
04.02.2021

Відомості про органи управління юридичної
особи

ВЛАСНИК (ЗАСНОВНИК)

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

БОРИСПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Код ЄДРПОУ засновника: 04054837
Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 74
Розмір внеску до статутного фонду: 18 115 890,50 грн
Частка (%): 50,0000%
БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника: 04054903
Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 72
Розмір внеску до статутного фонду: 18 115 890,50 грн
Частка (%): 50,0000%

Філіали та правонаступники
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Актуально на
04.02.2021

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких
є зареєстрована юридична особа

БОРИСПІЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ
Код ЄДРПОУ: 01994132

Власність та дозволи

Актуально на
04.02.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 16.09.2020

2 об’єктів на 16.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

4 транспортних засоби

Ліцензії

4 ліцензії

Перевірка в списках санкцій

Країни

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної
безпеки і оборони України)

Актуально на
03.02.2021

Кількість санкційних списків

Статус

8 санкційних списків

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

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.
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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.

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)

Санкційний список ЄС

оновлюється щотижня

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.

Санкційний список Великобританії

оновлюється щотижня

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.

Зведений санкційний список Австралії

оновлюється щотижня

оновлюється щотижня

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.
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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

Санкційні списки Бюро промисловості
та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі
США

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

Бюро промисловості та безпеки (BIS), формує наступні санкційні
списки: Denied Persons List (Список заборонених осіб), Unverified
List (Список неперевірених імпортерів продукції США), MEU list
(Список кінцевих військових користувачів (споживачів), Entity List
(Чорний список організацій), до них потрапляють юридичні та
фізичні особи, відносно яких застосовуються посилені вимоги
експортного контролю.

Податкова та інші державні
органи
Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)
Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2021)
Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнеспартнера»
(станом на 03.02.2021)

оновлюється щотижня

оновлюється щотижня

Актуально на 04.02.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 04.02.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 04.02.2021

Інформація про особу наявна в базі
Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 13.03.2008
Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 31.01.2017
Ознака неприбутковості: 0048 інші юридичні особи, діяльність яких відповідає
вимогам, встановленим пунктом 133.4 статті 133 Кодексу, утворені та
зареєстровані в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної
неприбуткової організації
Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру
або зміну ознаки неприбутковості
Дата рішення: 14.01.2020
Номер рішення: 2010044600002
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Тип рішення: повторне включення

Реєстр платників ПДВ
(станом на 04.02.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 019941310046
Дата реєстрації: 29.09.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 04.02.2021)

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 04.02.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Бориспільська районна державна адміністрація Київської області

Фінанси
Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2019

Активи

97 000 – 98 000

Зобов'язання

1 000 – 1 100

Виручка

—

Тендери
Виручка, грн

Рік

Виручка

Державні тендери

2021

–

61 688

2020

–

826 068

2019

до 100 000

48 129

2018

–

2 277

Судова практика та виконавчі
провадження
(Згадування у документах)
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Актуально на
02.02.2021

Цивільні судові справи
(всього 93 документи)

27.01.2021

№ рішення 94417690

15.01.2021

№ рішення 94259300

10.12.2020

№ рішення 93469891

07.08.2020

№ рішення 90884532

05.04.2019

№ рішення 81026261

25.07.2018

№ рішення 75649561

10.09.2020

№ рішення 91435820

30.06.2020

№ рішення 90114409

15.06.2020

№ рішення 89798422

Кримінальні судові справи
(всього 22 документи)

Господарські судові справи
(всього 24 документи)

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

03.12.2020

(всього 1 незавершене вп)

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
03.02.2021

31.07.2018

Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в
результаті реорганізації

Всього

1

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

5

Суб'єкти декларування

28

Учасники / Бенефіціари

4

Отримувачі доходу

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники
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29

0

Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

21

Особи пов'язані з
публічними діячами

0

Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Історія змін
Найменування юридичної особи
(всього 2 зміни)

09.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

22.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО БОРИСПІЛЬСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА БОРИСПІЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ
РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "БОРИСПІЛЬСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА
ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ"
(КНП "ББЛІЛ")

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО БОРИСПІЛЬСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ "БОРИСПІЛЬСЬКА
БАГАТОПРОФІЛЬНА ЛІКАРНЯ ІНТЕНСИВНОГО ЛІКУВАННЯ"
(КНП "ББЛІЛ")

БОРИСПІЛЬСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ
(БОРИСПІЛЬСЬКА ЦРБ)

Контактна інформація
(всього 1 зміна)

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

09.09.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Керівники

08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ КОТЛЯРЕВСЬКОГО,
будинок 1
Тел: +380459561272

КИЇВСЬКА ОБЛ., М.БОРИСПІЛЬ ВУЛ. КОТЛЯРЕВСЬКОГО БУД. 1
Тел: 5-22-72
Факс: 52037

(всього 3 зміни)

За 23 роки 4 місяці 26 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 7
років 9 місяців 17 днів

27.05.2016

ЩУР ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ 39

АКТУАЛЬНО НА

01.08.2011

ПЕРЕПАДЯ ОЛЬГА ВІТАЛІЇВНА 10

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20.11.2008

ЇВТУШЕНКО ВЯЧЕСЛАВ ВІКТОРОВИЧ

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

09.09.1997

ГАДУН'ЯК МИКОЛА МИХАЙЛОВИЧ

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Підписанти
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27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 5 змін)

04.12.2020

86.10 - Діяльність лікарняних закладів (основний)

АКТУАЛЬНО НА

24.11.2020

86.10 - Діяльність лікарняних закладів

АКТУАЛЬНО НА

16.10.2020

86.10 - Діяльність лікарняних закладів (основний)

АКТУАЛЬНО НА

27.05.2016

86.10 - діяльність лікарняних закладів

АКТУАЛЬНО НА

18.12.2012

85 - ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА СОЦІАЛЬНА ДОПОМОГА

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

09.09.1997

91511 - ЛIКАРНЯНI ЗАКЛАДИ

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 6 змін)

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника : 04054903
Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 72
Розмір внеску в статутний фонд: 18 115 890 грн.
БОРИСПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Код ЄДРПОУ засновника : 04054837
Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 74
Розмір внеску в статутний фонд: 18 115 890 грн.

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника : 04054903
Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 72
Розмір внеску в статутний фонд: 18 115 890 грн.
БОРИСПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Код ЄДРПОУ засновника : 04054837
Адреса засновника: Україна, 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 74
Розмір внеску в статутний фонд: 18 115 890 грн.
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11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника : 04054903
Адреса засновника: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 72
Розмір внеску в статутний фонд: 18 115 890 грн.
БОРИСПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Код ЄДРПОУ засновника : 04054837
Адреса засновника: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 74
Розмір внеску в статутний фонд: 18 115 890 грн.

10.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

БОРИСПІЛЬСЬКА МІСЬКА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника : 04054903
Адреса засновника: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 72
Розмір внеску в статутний фонд: 18 115 890 грн.
БОРИСПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Код ЄДРПОУ засновника : 04054837
Адреса засновника: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 74
Розмір внеску в статутний фонд: 18 115 890 грн.

22.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

09.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

БОРИСПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Код ЄДРПОУ засновника : 04054837
Адреса засновника: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 74
Розмір внеску в статутний фонд: 54 773 474 грн.

БОРИСПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника : 04054837
Адреса засновника: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 74
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
Код ЄДРПОУ засновника : 02012898
Адреса засновника: 04053, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ АРТЕМА,
будинок 45
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

10.12.2019

36 231 781 грн.

АКТУАЛЬНО НА
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22.12.2018

54 773 474 грн.

АКТУАЛЬНО НА

09.11.2017

0 грн.

АКТУАЛЬНО НА
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