
0 800 309 077 
youcontrol.com.ua

Увага! Дані змінюються щоденно.  Актуально на 04.11.2021

 Повне досьє на кожну
компанію України

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ
УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ 20064120

Сьогодні

Сьогодні

15.12.2020

Критерії: Універсальні

Фактор Повідомлення Актуально на

Обмежена
компетенція
посадових осіб

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. 

Контрагент фігурує в
медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в
виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов’язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до
уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання
додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах,
публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління
Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа,
потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства. 

Судові рішення,
пов'язані з
контрагентом

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 04.11.2021

Потрібна особлива увага 1

Потрібно звернути увагу 3

Проблем не виявлено 502

 Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку
Експрес-аналіз

Повноваження керівника мають такі обмеження:
керівник управління справами апарату верховної ради
україни



В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо
контрагента



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: 11
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 71
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Сьогодні

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. 

Зв'язок з
національним
публічним діячем

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов’язане із можливістю виникнення
конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв’язком керівника/
засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена
господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними
особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які
перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом). 

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб’єктами,
господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися. 

Фактор Повідомлення Актуально на

Компанія пов'язана із національним публічним діячем

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

Повне найменування юридичної особи УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 20064120

Дата реєстрації 21.01.1992 (29 років 9 місяців)

Уповноважені особи БАГДАСАРЯН ЕДУАРД ГЕОРГІЙОВИЧ
  — (керівник Управління справами Апарату Верховної Ради України),
керівник

Зв’язок з національними публічними діячами
та/або пов’язаними з ними особами  Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу 0,00 грн

Організаційно-правова форма ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

Форма власності Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності 84.11 Державне управління загального характеру

Анкета Актуально на
04.11.2021
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Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 01008, місто Київ,
вул.Грушевського Михайла, будинок 5

Телефон: 044 2552784

Контакти з останнього тендеру
(03.11.2021)

Контактна особа: Владислав Гетман

E-mail: hetman@v.rada.gov.ua

Телефон: +380442553182

Адреса: 01008 Київ Київ вул. Грушевського, 5

Відомості про органи управління юридичної
особи

ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ.

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

11 об’єктів на
04.10.2021

2 об’єктів на 04.10.2021

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії Дані відсутні у реєстрах

Контакти

Учасники та бенефіціари Актуально на
04.11.2021

Власність та дозволи Актуально на
04.11.2021

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 04.11.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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Фінансові показники, тис.грн.

Показники Активи Зобов'язання Виручка

2020 0 0

Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2021 – 6 600

2020 – 3 950

бізнес-партнера»
(станом на 01.11.2021)

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 03.11.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 04.11.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 04.11.2021

Інформація про особу наявна в базі

Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 27.03.2001

Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 21.10.2016

Ознака неприбутковості: 0031 бюджетні установи
Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або
зміну ознаки неприбутковості

Дата рішення: 21.10.2016

Номер рішення: 1626554601368

Тип рішення: присвоєння ознаки неприбутковостi

Реєстр платників ПДВ
(станом на 04.11.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 04.11.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 04.11.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Тендери

Судова практика та виконавчі Актуально на
04.11.2021
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Цивільні судові справи
(всього 123 документи) 13.08.2021 № рішення 99048069

03.06.2021 № рішення 97378217

03.06.2021 № рішення 97783122

Кримінальні судові справи
(всього 81 документ) 11.10.2021 № рішення 100253115

11.10.2021 № рішення 100253116

06.10.2021 № рішення 100166303

Господарські судові справи
(всього 42 документи) 25.10.2021 № рішення 100576087

23.10.2021 № рішення 100522809

20.10.2021 № рішення 100422490

Адміністративні судові справи
(всього 659 документів) 27.10.2021 № рішення 100652920

25.10.2021 № рішення 100622664

21.10.2021 № рішення 100470018

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 1 документ) 24.04.2019 № рішення 81457591

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 7 документів) 04.11.2021, 14:00 991/5181/20

10.11.2021, 10:00 991/3966/20

17.11.2021, 11:20 910/15306/21

провадження 
(Згадування у документах)

Групи пов'язаних фізичних осіб
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 Керівники / Підписанти 9  Учасники / Бенефіціари 3  Отримувачі доходу 2425

 Суб'єкти декларування 2133  Національні публічні діячі 465  Вкладники / Позичальники 2

 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

388  Особи пов'язані з
публічними діячами

34  Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Історія змін

01.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

12.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01008, місто Київ, вул.Грушевського Михайла, будинок 5 
Тел: 044 2552784 

18.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

01008, місто Київ, вул.Грушевського Михайла, будинок 5 
Тел: 044 2552784 

01.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01008, місто Київ, вул.Грушевського Михайла, будинок 5 
Тел: 044 2552784 

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

01008, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО , будинок 5 
Тел: 044 2552784 

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

01008, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО , будинок 5 
Тел: 044 2552784 

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

01008, м.Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО , будинок 5 
Тел: 044 2552784 

08.08.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ГРУШЕВСЬКОГО БУД. 5 
Тел: 293-72-24 

16.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

БАГДАСАРЯН ЕДУАРД ГЕОРГІЙОВИЧ

Найменування юридичної особи 
(всього 1 зміна)

Контактна інформація
(всього 6 змін)

Керівники
(всього 7 змін)

За 24 роки 2 місяці 27 днів наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 3
роки 5 місяців 15 днів
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11.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

СЛИШИНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

22.03.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДЕНИСОВ ЕДУАРД МАРАТОВИЧ

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

БОДНАР ПЕТРО ОЛЕГОВИЧ

30.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КІСТІОН ВОЛОДИМИР ЄВСЕВІЙОВИЧ

16.07.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КУЦИК ІВАН МАРКОВИЧ

06.08.1999
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ТКАЧУК ВАСИЛЬ ГРИГОРОВИЧ

08.08.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СЄНЬКІН ВІТАЛІЙ ІВАНОВИЧ

01.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

12.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

ДЕНИСОВ ЕДУАРД МАРАТОВИЧ

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

84.11 - державне управління загального характеру

21.03.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

75.11.1 - УПРАВЛІННЯ НА ДЕРЖАВНОМУ РІВНІ

08.08.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

97100 - УПРАВЛIННЯ ДЕРЖАВНОГО РIВНЯ

16.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ. 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Підписанти
(всього 2 зміни)

Види діяльності
(всього 2 зміни)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)
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31.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

Розмір статутного капіталу
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