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Увага! Дані змінюються щоденно.  Актуально на 07.10.2021

 Повне досьє на кожну
компанію України

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"
UC "KIEVBUDRECONSTRUCTSIA"
Код ЄДРПОУ 37932233

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60
реєстрів України актуальну на момент запиту

Повне найменування юридичної особи КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДИРЕКЦІЯ З КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

Скорочена назва КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ"

Найменування іноземною мовою Повне найменування іноземною мовою 
UC "KIEVBUDRECONSTRUCTSIA"

Скорочене найменування іноземною мовою 
UC "KIEVBUDRECONSTRUCTSIA"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 37932233

Дата реєстрації 17.11.2011 (9 років 11 місяців)

Уповноважені особи СИНЯКОВ ЮРІЙ БОРИСОВИЧ
  — заступник директора - в. о. директора, 13.01.2021 (ВИКОНУЮЧИЙ
ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА), керівник

Розмір статутного капіталу 200 000,00 грн

Організаційно-правова форма КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Форма власності Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування в цих сферах
Інші:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна

Анкета Актуально на
04.11.2021

Контакти
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Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 01025, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А

E-mail: kbr2011@ukr.net

Телефон: +380442721024,

Контакти з останнього тендеру
(04.11.2021)

Контактна особа: Саушев Олександр Анатолійович

E-mail: kbretender@gmail.com

Адреса: 01025 Київська область Київ вул.
Велика Житомирська, буд. 15-А

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: 200 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

3 об’єктів на 30.09.2021 Дані відсутні у реєстрах на 30.09.2021

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності 1 транспортний засіб

Ліцензії Дані відсутні у реєстрах

Учасники та бенефіціари Актуально на
04.11.2021

Власність та дозволи Актуально на
07.10.2021

Податкова та інші державні
органи
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Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2021 11 412

2020 0

2019 0

2018 0

2017 0

2016 235 494

2015 0

2014 0

2013 0

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.10.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 06.10.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 05.11.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 05.11.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 05.11.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 379322326594

Дата реєстрації: 30.01.2013

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 05.11.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 07.10.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Тендери
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XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX

XXXXXXX
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Цивільні судові справи
(всього 15 документів) 25.09.2019 № рішення 84659791

07.05.2019 № рішення 82064527

25.02.2019 № рішення 80115808

Кримінальні судові справи
(всього 59 документів) 13.07.2021 № рішення 98403816

29.04.2021 № рішення 100451508

02.03.2020 № рішення 87977375

Господарські судові справи
(всього 178 документів) 27.10.2021 № рішення 100733091

25.10.2021 № рішення 100542447

13.10.2021 № рішення 100487474

Адміністративні судові справи
(всього 24 документи) 21.09.2021 № рішення 99795795

21.09.2021 № рішення 100047959

02.09.2021 № рішення 99416785

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) 17.11.2021, 11:15 910/10235/21

Всього 1

16.11.2011 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
05.11.2021

Офіційні повідомлення Актуально на
04.11.2021
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YouControl — повне досьє на кожну компанію України ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved

Згідно з закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та методологічних рекомендацій FATF, до публічних діячів
застосовуються особливі правила контролю фінансових операцій.
Наявність зв’язку компанії з публічною особою може нести певний ризик для бізнесу з боку контролуючих органів, що може вплинути і на
всіх контрагенів. YouControl проводить щоденний моніторинг та аналіз декларацій майнового стану з «Єдиного державного реєстру
декларацій» та зберігає повну інформацію в своїй базі.

Публічні діячі

Детальніше
Згорнути
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