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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИТЯЧИЙ
ОЗДОРОВЧИЙ ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ "БРАВО КІДС"

    Поділитися досьє  Мої нотатки  Списки 0

Не перебуває в процесі припинення



Експрес-аналіз контрагента

Важлива інформація. Ці дані можна отримувати автоматично прямо у вашу
систему обліку. Дізнатись більше

Експрес-аналіз 
Аналітичний показник на основі 545

факторів

Потрібна особлива увага
2



Потрібно звернути увагу
5



Проблем не виявлено
528



C


ПОКАЗАТИ ВАЖЛИВІ ФАКТОРИ (7)

Фінансовий скоринг

D/1,2

Ринковий скоринг

D/1.2

Кредитний ліміт

невизначений

https://youcontrol.com.ua/card/pdf/file/?id=19710398&tb=express-universal-file
https://youscore.com.ua/
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Повне найменування юридичної
особи

Скорочена назва

Статус юридичної особи

Код ЄДРПОУ

Дата реєстрації

Уповноважені особи

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

Розмір статутного капіталу

Анкета
Актуально на 18.10.2022 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ

ЗАКЛАД САНАТОРНОГО ТИПУ "БРАВО КІДС"

ТОВ "ДОЗ СТ "БРАВО КІДС"

Не перебуває в процесі припинення

40667742

18.07.2016 (6 років 3 місяці)

   —

Директор, керівник

ДЄМЄНЄВА ТЕТЯНА СТАНІСЛАВІВНА 24

Зв'язків не знайдено

1 000 000,00 грн

FinScore
D/1,2

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідків

Висока

Фінансова стійкість
Незадовільний рівень

Фінансовий скоринг

2016 2017 2018 2019 2020
1

2

3

4
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Організаційно-правова форма

Форма власності

Види діяльності

Серед моїх списків

ЄДР Тендери

Місцезнаходження
юридичної особи

Адреса: Україна, 01030, місто Київ, вул.Хмельницького Богдана

(Шевченківський р-н), будинок 42, офіс 42

E-mail: bravokids21@gmail.com

Телефон: +38(063)-185-03-86

Компанія на карті Показати на мапі

Відомості про органи управління юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Недержавна власність

Інші:

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

Показати всі коди

Основний:

86.10 Діяльність лікарняних закладів



Контакти з ЄДР

Учасники та бенефіціари

ЗАГАЛЬНІ

ЗБОРИ

УЧАСНИКІВ;

ДИРЕКТОР

mailto:bravokids21@gmail.com
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Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна
України

0

Перелік засновників юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"УКРДОНІНВЕСТ"

Код ЄДРПОУ засновника:
30775586

Країна громадянства:
Україна

Країна реєстрації: 
Україна

Адреса засновника:
Україна, 01030, місто
Київ, ВУЛИЦЯ БОГДАНА
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,
будинок 26, офіс 310

Розмір внеску до
статутного фонду: 1 000
000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

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

Країна громадянства
бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: 
Україна

Адреса бенефіціара:
Україна, 86600, Донецька
обл., Горлівський р-н,
місто Чистякове, вул.50
років СРСР, будинок 9,
квартира 4

Тип бенефіціарного
володіння: Не прямий
вирішальний вплив

Відомості про юридичних
осіб, через яких
здійснюється
опосередкований вплив
на юридичну особу:
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УКРДОНІНВЕСТ"

Код засновника:
30775586

КРОПАЧОВ ВІТАЛІЙ
ВАЛЕРІЙОВИЧ

https://youcontrol.com.ua/search/?q=30775586
https://youcontrol.com.ua/search/?q=30775586
https://youcontrol.com.ua/search/?q=30775586
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Хто насправді стоїть за компанією?
Знаходьте пов'язані з контрагентом особи і компанії.

Відкрити дослідження

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Оновіть дані для отримання актуальної
інформації

  Оновити
дані

Нерухомість Земельні ділянки

13 об’єктів на 28.09.2020 1 об’єктів на 28.09.2020

Автотранспорт в
користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у
власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії Дані відсутні у реєстрах

Країни

       

Власність та дозволи

Перевірка в списках санкцій

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=19710398&tb=relations3
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=19710398&tb=property
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=19710398&tb=ground-section
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Кількість санкційних списків

Статус

Перейти в розділ Детальніше

 Фігурант розслідування
 Негативна згадка в розслідуванні
 Згадка в розслідуванні

0 0 0

Перейти в розділ

8 санкційних списків

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Репутація в медіа 

Податкова та інші державні органи

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



https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=19710398&tb=sanctions
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=19710398&tb=bad-news
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Перейти в розділ

вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та
інші державні органи", не оновлюється.

Реєстр «Великих платників
податків» 
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера» 
(станом на 11.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 17.05.2022)

Платник податків має податковий борг

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 19.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 406677426591

Дата реєстрації: 01.09.2016

Реєстр платників єдиного податку 
(станом на 19.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку
відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної
справи 
(станом на 19.05.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна
адміністрація

Фінанси

Перейти в розділ

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=19710398&tb=sfs
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=19710398&tb=finance
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Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

(всього 6 документів)
26.07.2021 № рішення 98620051

16.02.2021 № рішення 96355978

25.01.2021 № рішення 94490266

Господарські судові справи

(всього 351 документ)
05.10.2022 № рішення

106607788

17.08.2022 № рішення 105767021

11.07.2022 № рішення 105179038

Адміністративні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної

особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

(всього 1 документ)
16.11.2022, 12:40 910/12727/16

Перейти в розділ

Судова практика та виконавчі провадження 
(Згадування у документах)

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 6  Учасники / Бенефіціари 7

 Отримувачі доходу 0  Суб'єкти декларування 0

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=19710398&tb=courts&CourtSearch%5BfilterLpf%5D%5B0%5D=2
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=98620051&cid=19710398
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=96355978&cid=19710398
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=94490266&cid=19710398
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=19710398&tb=courts&CourtSearch%5BfilterLpf%5D%5B0%5D=3
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=106607788&cid=19710398
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=105767021&cid=19710398
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=105179038&cid=19710398
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=19710398&tb=preview-court
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=19710398&tb=courts
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=19710398&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=19710398&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=2
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Перейти в розділ

Перейти в розділ

 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

Заплановані 0 Архів 9

Заплановано перевірок:

Немає запланованих перевірок 🤟

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=19710398&tb=checks
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=19710398&tb=all-persons

