Увага! Дані змінюються щоденно.

Актуально на 06.12.2021

Повне досьє на кожну
компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ
КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВСОЦМЕДСЕРВІС"
UE "KYIVSOCMEDSERVISE"
Код ЄДРПОУ 25275442

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.12.2021

Критерії: Універсальні


Потрібна особлива увага

5



Потрібно звернути увагу

4

 Проблем не виявлено

511

D
Експрес-аналіз
Аналітичний показник на основі 528 факторів

Замовити експертизу
Фактор

В стані припинення



Повідомлення

Актуально на

Статус суб'єкта господарювання: в стані
припинення

Сьогодні

Відповідно до статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (майно, права та
обов’язки таких юридичних осіб переходять до їх правонаступників) або ліквідації (повне припинення функціонування юридичної
особи).
У випадку ліквідації боржника прострочені вимоги кредиторів задовольняються з його майна, що залишилося після задоволення
вимог, заявлених своєчасно. За відсутності такого майна вимоги вважаються погашеними.
Співробітництво з компанією, що перебуває в процесі припинення потребує підвищеної обачності, адже існує ймовірність, що
задовольнити вимоги до такої компанії буде неможливо. В тому числі через укладення договорів представником контрагента, що діяв
за відсутності/з перевищенням своїх повноважень.

Обмежена компетенція
посадових осіб



Повноваження керівника мають такі обмеження:
виконувач обов язків директора

Сьогодні

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад,
при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки
для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може
бути визнано недійсним.
Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги.

Недостатній розмір
статутного капіталу



Розмір статутного капіталу: 1 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Сьогодні

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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.

Зв'язок з компанією в стані
припинення



Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані
припинення. Кількість зв'язків: 109

Сьогодні

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



Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою
юридичною особою. Кількість зв'язків: 39

Сьогодні

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.

Широкий перелік
зареєстрованих видів
діяльності



Кількість видів діяльності: 13

Сьогодні

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.

Судові рішення, пов'язані з
контрагентом



Кількість судових справ компанії, де вона
виступає відповідачем, за останні 3 роки: 0
Кількість кримінальних судових справ,
пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 0
Кількість судових справ компанії, за останні 3
роки: 6

09.02.2021

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: 3

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.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Анкета

Актуально на
06.12.2021

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 ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
"КИЇВСОЦМЕДСЕРВІС"

Скорочена назва

КП "КИЇВСОЦМЕДСЕРВІС"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
UTILITY ENTERPRISE "KYIVSOCMEDSERVISE"
Скорочене найменування іноземною мовою
UE "KYIVSOCMEDSERVISE"

Статус юридичної особи

В стані припинення

Код ЄДРПОУ

25275442

Дата реєстрації

19.09.1997 (24 роки 2 місяці)

Дані про перебування юридичної особи в процесі
припинення

30.08.2021 - В стані припинення
1000721270001039569
Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в результаті
її реорганізації

Відомості про строк, визначений засновниками
(учасниками) юридичної особи, судом або
органом, що прийняв рішення про припинення
юридичної особи, для заявлення кредиторами
своїх вимог

30.10.2021

Уповноважені особи

СКОРОХОД ІРИНА МИКОЛАЇВНА
— (ВИКОНУВАЧ ОБОВ'ЯЗКІВ ДИРЕКТОРА), керівник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

1,00 грн

Організаційно-правова форма

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Форма власності

Державна власність / власність територіальних громад

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Види діяльності

Основний:
86.21 Загальна медична практика
Інші:
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами
21.20 Виробництво фармацевтичних препаратів і матеріалів
75.00 Ветеринарна діяльність
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
56.30 Обслуговування напоями
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно
продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
56.29 Постачання інших готових страв
96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н.в.і.у.
10.85 Виробництво готової їжі та страв
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я

Контакти з ЄДР
Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03142, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ВАСИЛЯ СТУСА, будинок 5

Телефон:

0933930762

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
06.12.2021

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

Розмір внеску до статутного фонду: 1,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Філіали та правонаступники

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких
є зареєстрована юридична особа

Актуально на
06.12.2021

МІСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР
"ІНФОРМОТЕРАПІЯ"
Код ЄДРПОУ: 25275442

Власність та дозволи

Торгові марки

Актуально на
06.12.2021

Дані відсутні у реєстрах

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Об'єкти нерухомості
Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 20.11.2019

Дані відсутні у реєстрах на 20.11.2019

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 06.12.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.12.2021)

Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що припиняється

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнеспартнера»
(станом на 05.12.2021)

Історія боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 06.12.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 06.12.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 06.12.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Платник податків не має податкового боргу

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 252754426570
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 10.10.2014
Причина анулювання: надання декларацiй про вiдсутнiсть поставок
Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 06.12.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 06.12.2021)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі
провадження
(Згадування у документах)
YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Актуально на
04.12.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 20 документів)

13.09.2019

№ рішення 84294250

05.09.2019

№ рішення 84071059

01.07.2019

№ рішення 82715678

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

11.02.2021; 11.02.2021; 11.02.2021

(всього 3 незавершених вп)

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
05.12.2021

31.08.2021

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

02.09.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ)
АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО
ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

02.09.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ)
ТА ЇЇ ГОЛОВУ АБО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКВІДАТОРА

Всього

3

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

5

Учасники / Бенефіціари

2

Отримувачі доходу

0

Суб'єкти декларування

0

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

Історія змін
YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Найменування юридичної особи
(всього 1 зміна)

05.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

02.09.2015
АКТУАЛЬНО НА

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)
"КИЇВСОЦМЕДСЕРВІС" ( КП "КИЇВСОЦМЕДСЕРВІС" )

МІСЬКИЙ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР
"ІНФОРМОТЕРАПІЯ"

Контактна інформація
(всього 6 змін)

02.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

15.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

02.09.2015
АКТУАЛЬНО НА

11.07.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

28.10.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Керівники

Україна, 03142, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, будинок 5
Тел: 0933930762

03142, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, будинок 5
Тел: 0933930762

03142, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАСИЛЯ СТУСА, будинок 5
Тел: 0933930762

03142, м.Київ, ВУЛ.ВАСИЛЯ СТУСА, будинок 5
Тел: 424-00-87

03142, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.ВАСИЛЯ СТУСА,
БУДИНОК 5
Тел: 424-00-87
Факс: 4447407

М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА БУД. 5
Тел: 424-00-87
Факс: 4447407

М.КИЇВ, ЛЕНІНГРАДСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. РАДГОСПНА БУД. 5
Тел: 444-72-50
Факс: 4447407

(всього 2 зміни)

За 24 роки 1 місяць 8 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 12
років 0 місяців 19 днів

05.06.2018

СКОРОХОД ІРИНА МИКОЛАЇВНА

АКТУАЛЬНО НА

27.05.2016

ПОТАПОВА ЛЮДИЛА СЕМЕНІВНА

АКТУАЛЬНО НА

28.10.1997

ПОТАПОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Підписанти
(всього 1 зміна)

15.10.2018

Немає підписантів

АКТУАЛЬНО НА

27.05.2016

ПОТАПОВА ЛЮДМИЛА СЕМЕНІВНА

АКТУАЛЬНО НА

Види діяльності
(всього 2 зміни)

27.05.2016

86.21 - загальна медична практика

АКТУАЛЬНО НА

11.07.2005

85.12.0 - МЕДИЧНА ПРАКТИКА

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

28.10.1997

91514 - ПОЛIКЛIНIЧНI УСТАНОВИ

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)

09.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

29.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

15.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника : 22883141
Адреса засновника: Україна, 01044, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК, будинок 36
Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника : 22883141
Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК,
будинок 36
Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника : 22883141
Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК,
будинок 36
Розмір внеску в статутний фонд: 1 грн.

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Код ЄДРПОУ засновника : 00022527
Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ХРЕЩАТИК,
будинок 36
Розмір внеску в статутний фонд: 102 900 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

26.12.2012
Дані перевіряються

РОЗЕНФЕЛЬД М Н
Розмір внеску в статутний фонд: 102 900 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

15.10.2018

1 грн.

АКТУАЛЬНО НА

26.12.2012

102 900 грн.

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ
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