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Фактор Повідомлення Актуально на

Банкрут Статус юридичної особи: є відомості у справі
про банкрутство

Відповідно до статті 20 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»,
всі договори або майнові дії контрагента, вчинені ним після порушення справи про банкрутство, можуть бути визнані
недійсними або спростовані судом.

Часті інституційні
зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін
найменування: 0; змін засновників /
бенефіціарів: 3

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих
документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності)
може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.

Судові рішення,
пов'язані з
контрагентом

Кількість судових справ компанії, де вона
виступає відповідачем, за останні 3 роки: 1
Кількість кримінальних судових справ,
пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 1
Кількість судових справ компанії, за останні 3
роки: 6

Вивчення судових рішень за участю конкретного суб'єкта дуже важливі, оскільки вони можуть містити встановлені
судом факти, зокрема, щодо: • вчинення злочинів / причетності до них (самим суб'єктом, його посадовими /
пов'язаними особами тощо) • наявність боргу (в т.ч. податкового) • визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок
фіктивності) • наявності процедур припинення або банкрутства • інших обставин, що вказують на ризик ділових
відносин Якщо з контрагентом пов’язані відповідні "негативні" рішення, їх кількість, періодичність ухвалення, тяжкість
скоєних правопорушень/злочинів, розміри стягуваної заборгованості тощо можуть дати конкретне уявлення про
контрагента, його способах ведення бізнесу та ризики ділових відносин із ним.

Досьє Актуально  на 03.08.2018, 11:43:45 03.08.2018, 11:43:45
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Статус юридичної особи Є  відомості  у  справі  про  банкрутство

Код ЄДРПОУ 32962703

Дата реєстрації 08.06.2004 (14 років 1 місяць)

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Контактна інформація 04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 8/10 
Тел: 4963437, 80679154513 

Уповноважені особи МОНАХОВ ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ - керівник 
МОНАХОВ ЮРІЙ СТЕПАНОВИЧ - підписант 
АВРАМЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - підписант з 13.08.2007 

Види діяльності 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна 
68.31 Агентства нерухомості 
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний) 

Форма власності Недержавна власність

Перелік засновників юридичної особи ЧОРНОВОЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІЛЕНОВИЧ 50,0000% 
Адреса засновника: 
01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ВЄТРОВА, будинок 7-Б,
квартира 6

Розмір внеску до статутного фонду: 
10 250,00 грн

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДЕВОЛЮЦІЯ"
50,0000% 
Код ЄДРПОУ засновника: 
34284328

Адреса засновника: 
01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 34,
офіс 315/2

Розмір внеску до статутного фонду: 
10 250,00 грн

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧОРНОВОЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР ВІЛЕНОВИЧ 

Розмір статутного капіталу 20 500,00 грн

Дані про відокремлені підрозділи
юридичної особи

Місцезнаходження реєстраційної справи Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
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Дата та номер запису про взяття та зняття
з обліку, назва та ідентифікаційні коди
органів статистики, Міндоходів, Пенсійного
фонду України, в яких юридична особа
перебуває на обліку

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ 
Ідентифікаційний код органу: 21680000 
Дата взяття на облік: 10.06.2004 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI 
Ідентифікаційний код органу: 39561761 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
податків); 
Дата взяття на облік: 17.06.2004 
Номер взяття на облік: 20061 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI 
Ідентифікаційний код органу: 39561761 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску); 
Дата взяття на облік: 21.06.2004 
Номер взяття на облік: 03-31670* 

Дані про реєстраційний номер платника
єдиного внеску

03-31670*

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного внеску за
основним видом його економічної
діяльності

52

Дані про перебування юридичної особи в
процесі провадження у справі про
банкрутство, санації

12.05.2018 - порушено справу про банкрутство 
Підстава: за судовим рішенням про банкрутство 
Судове рішення: Судове рішення про порушення провадження у
справі про банкрутство юридичної особи №910/2902/18 від 04.04.2018 
Найменування суду: ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 
Розпорядник майна: ДАВИДЮК РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ

2016 р. Активи 3 400 000 – 3 500 000 грн.

2016 р. Зобов'язання 55 000 000 – 56 000 000 грн.

2016 р. Виручка 820 000 – 830 000 грн.

Ліцензій не знайдено

Реєстр платників ПДВ Інформація  про  особу  наявна  в  базі

Індивідуальний податковий номер 329627026594

Дата реєстрації 12.07.2004

Фінансові  показники

Ліцензії Актуально  на 02.08.2018 02.08.2018

Інформація  про  платника
податків

Актуально  на 03.08.2018, 07:50:00 03.08.2018, 07:50:00
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Анульована реєстрація платників ПДВ Інформація  про  особу  відсутня  в  базі

Дізнайся більше про свого бізнес-партнера Станом на 01.08.2018 
Перебуває  на  обліку  в  контролюючому  органі  як  такий, , щодо
якого  набрало  законної  сили  судове  рішення  щодо  порушення
провадження  у  справі  про  банкрутство

Стан розрахунків платника податків з
бюджетом

Станом на 24.07.2018 
Платник  податків  не  має  податкового  боргу

Реєстр платників єдиного податку Інформація про особу відсутня в базі

Всього 36

27.07.2018 Ухвала суду Адміністративне 826/9175/18

23.07.2018 Ухвала суду Адміністративне 826/4485/18

23.07.2018 Ухвала суду Адміністративне 826/4485/18

16.07.2018 Ухвала суду Господарське 910/2902/18

16.07.2018 Ухвала суду Адміністративне 826/9175/18

Всього 1

12.04.2018 Оголошення про порушення справи про банкрутство №50599

Найменування  юридичної  особи

27.05.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОНТАКТБУДСЕРВІС" 
(ТОВ "КОНТАКТБУДСЕРВІС") 

Контактна  інформація  ((всього 1  1 зміна))

27.05.2016
Актуально на

04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 8/10 
Тел: 4963437, 80679154513 

10.06.2004
Дані перевіряються

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БАГГОВУТІВСЬКА БУД. 8/10 
Тел: 253-14-97 

Судова  практика Актуально  на 03.08.2018, 11:43:44 03.08.2018, 11:43:44

Офіційні  повідомлення Актуально  на 02.08.2018 02.08.2018

Історія  змін Наразі  дані  в  блоці “ “Історія" " наповнюються  і  несуть  лише  інформаційний  характер
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Керівники  ((всього 1  1 зміна)) За  14 14 років  1 1 місяць  24 24 дні  наявної  звітності  змінилися  11
керівник  у  середньому  кожні  14 14 років  1 1 місяць  24 24 дні

05.10.2007
Дані перевіряються

МОНАХОВ ЮРIЙ СТЕПАНОВИЧ

10.06.2004
Дані перевіряються

АВРАМЕНКО СЕРГIЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Види  діяльності  ((всього 2  2 зміни))

27.05.2016
Актуально на

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

01.04.2006
Дані перевіряються

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

10.06.2004
Дані перевіряються

83400 - ПОСЕРЕДНИЦЬКI ПОСЛУГИ ПРИ КУПIВЛI - ПРОДАЖI I
ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) ЖИТЛА I IНШОГО НЕРУХОМОГО
МАЙНА НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Перелік  засновників ( (учасників) ) юридичної  особи  ((всього 1  1 зміна))

04.04.2018
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДЕВОЛЮЦІЯ" 
Код ЄДРПОУ засновника : 34284328 
Адреса засновника: 01133, м.Київ, Печерський район, БУЛЬВАР ЛЕСІ
УКРАЇНКИ, будинок 34, офіс 315/2 
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.
ЧОРНОВОЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІЛЕНОВИЧ 
Адреса засновника: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ВЄТРОВА, будинок 7-Б, квартира 6 
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧОРНОВОЛЕНКО
ОЛЕКСАНДР ВІЛЕНОВИЧ 
Адреса засновника: //

27.05.2016
Актуально на

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОВАЛЬ
ВЯЧЕСЛАВ СТАІСЛАВОВИЧ 
Адреса засновника: //; ЧОРНОВОЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІЛЕНОВИЧ - //
КОВАЛЬ ВЯЧЕСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ 
Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ПАНАСА
МИРНОГО, будинок 27, квартира 31 
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.
ЧОРНОВОЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІЛЕНОВИЧ 
Адреса засновника: 01032, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ВЄТРОВА, будинок 7-Б, квартира 6 
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

Додаткова  інформація  про  засновників ( (учасників) ) юридичної  особи

05.10.2007
Дані перевіряються

КОВАЛЬ ВЯЧЕСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.
ЧОРНОВОЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВIЛЕНОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

10.06.2004
Дані перевіряються

ШАПОВАЛОВА КЛАРА ПЕТРIВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.
КОВАЛЬ ВЯЧЕСЛАВ СТАНIСЛАВОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 10 250 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%90%D0%A5%D0%9E%D0%92+%D0%AE%D0%A0I%D0%99+%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9F%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%90%D0%92%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E+%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%93I%D0%99+%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=34284328&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=34284328&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A7%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E+%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0+%D0%92%D0%86%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A7%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E+%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0+%D0%92%D0%86%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AC+%D0%92%D0%AF%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92+%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%86%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AC+%D0%92%D0%AF%D0%A7%D0%95%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92+%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A7%D0%9E%D0%A0%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E+%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0+%D0%92%D0%86%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Розмір  статутного  капіталу

10.06.2004
Дані перевіряються

20 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

1,6 млн  Досьє на одному сайті
Найбільше досьє на компанії
в Україні, яке постійно
оновлюється

 

50  Реєстрів в єдиному
вікні

 

7
 Унікальних
інструментів аналізу
контрагентів

70 000
 Користувачів
безкоштовного
тарифу Open Data

 5 000  Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl
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YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023

