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Потрібна особлива увага

4



Потрібно звернути увагу

2

Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку

Експрес-аналіз

 Проблем не виявлено

501

Фактор

Обмежена компетенція
посадових осіб



Повідомлення

Актуально на

Повноваження керівника мають такі обмеження:
генеральний директор

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.

Відсутність ознаки
неприбутковості



Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових
установ та організацій

Сьогодні

З огляду на особливості діяльності окремих юридичних осіб (громадські спілки, політичні партії, організації роботодавців та ін.), яка
не має на меті отримання прибутку, законодавством передбачено звільнення їх від обов’язку щодо сплати податку на прибуток.
Зокрема, після внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу
України. Неприбуткова установа або організація, яка відсутня у зазначеному Реєстрі, повинна сплачувати податок на прибуток на
загальних підставах. Необхідно звертати увагу на розбіжності між метою діяльності такої юридичної особи (не направленої на
отримання прибутку) і фактичним станом речей (коли використання доходів неприбуткової організації здійснюється всупереч
реалізації її цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених законом і установчими документами).

Зв'язок з компанією в стані
припинення



Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані
припинення. Кількість зв'язків: 5

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: 15

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.
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Фактор

Повідомлення

Судові рішення, пов'язані
з контрагентом



Актуально на

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:
14

15.12.2020

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.

Податковий борг



Платник податків має податковий борг станом на
22.12.2021

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення
податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових
операцій на його рахунках в банку.
Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з
його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують
особливої уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу



"Потрібна особлива увага"

0

Фактор



"Потрібно звернути увагу"

0

Повідомлення

 "Проблем не виявлено"

415

Актуально на

Перевірка за факторами податкової обачності



"Потрібна особлива увага"

Фактор

1



"Потрібно звернути увагу"

Повідомлення

«Кваліфікаційні» критерії
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3

 "Проблем не виявлено"

Актуально на

64

Відсутність ознаки неприбутковості

Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та
організацій

Сьогодні

З огляду на особливості діяльності окремих юридичних осіб (громадські спілки, політичні партії, організації роботодавців та ін.), яка
не має на меті отримання прибутку, законодавством передбачено звільнення їх від обов’язку щодо сплати податку на прибуток.
Зокрема, після внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового
кодексу України. Неприбуткова установа або організація, яка відсутня у зазначеному Реєстрі, повинна сплачувати податок на
прибуток на загальних підставах. Необхідно звертати увагу на розбіжності між метою діяльності такої юридичної особи (не
направленої на отримання прибутку) і фактичним станом речей (коли використання доходів неприбуткової організації здійснюється
всупереч реалізації її цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених законом і установчими документами).

Заборгованість
Податковий борг

Платник податків має податковий борг станом на 22.12.2021

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення
податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових
операцій на його рахунках в банку.
Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а
також з його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже
потребують особливої уваги.

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності
Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 190 КК
України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.02.2019

10.11.2021

640/2977/19

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.
Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність
стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування
злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного
банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).
Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків
партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері
господарської діяльності.
Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів
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Інформація про кримінальні
провадження щодо господарських
злочинів (за статтею 229 КК
України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері
господарської діяльності (за статтею 229 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства

Дата першого документа по справі

Дата останнього документа по справі

№ справи

Кримінальне

07.02.2019

10.11.2021

640/2977/19

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.
Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність
стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування
злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного
банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).
Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків
партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері
господарської діяльності.
Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами.

Анкета

Актуально на
23.12.2021

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60
реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ"

Скорочена назва

НК "ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

21710384

Дата реєстрації

28.10.1999 (22 роки 1 місяць)

Уповноважені особи

МУШКІН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ
— 27.02.2018 (Генеральний директор), керівник
ПІВНІЧУК ЛЕСЯ ІВАНІВНА
— підписант (Повноваження: Подавати документи для державної реєстрації
від імені юридичної особи (Діє виключно в судах України без окремого
доручення, подає процесуальні документи, посвідчує копії, здійснює
самопредставництво)) - представник
ПАСІЧНИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
— підписант (Повноваження: Подавати документи для державної реєстрації
від імені юридичної особи (Діє виключно в судах України без окремого
доручення, подає процесуальні документи з правом їх підпису, посвідчує
копії, здійснює самопредставництво)) - представник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

31 990 113,99 грн
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Організаційно-правова форма

ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

Форма власності

Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності

Основний:
82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
Інші:
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
84.13 Регулювання та сприяння ефективному веденню економічної
діяльності
84.24 Діяльність у сфері охорони громадського порядку та безпеки
90.02 Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів
91.03 Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель та
інших пам'яток культури
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг
96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна

Контакти
Місцезнаходження юридичної особи

Контакти з останнього тендеру
(23.12.2021)

Адреса:

Україна, 03127, місто Київ, ПРОСПЕКТ
АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, будинок 1

Телефон:

5969101,
5969124

Контактна особа:

Андрій Баран

E-mail:

prozorro@vdng.ua

Телефон:

+380673437626

Адреса:

03127 м. Київ місто Київ проспект
Академіка Глушкова, буд. №1

Учасники та бенефіціари

Актуально на
23.12.2021

Відомості про органи управління юридичної
особи

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
Код ЄДРПОУ засновника: 00037256
Адреса засновника: Україна, 01220, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАНКОВА, будинок 11
Країна реєстрації:

Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 31 990 113,99 грн
Частка (%): 100,0000%

Філіали та правонаступники
YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Актуально на

23.12.2021

Дані про відокремлені підрозділи юридичної
особи

ФІЛІЯ " ЕКСПОСВІТ " НАЦІОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ " ЕКСПОЦЕНТР
УКРАЇНИ"
Код ЄДРПОУ ВП: 33690888
Місцезнаходження ВП: Україна, 03127, місто Київ, ПРОСПЕКТ 40-РІЧЧЯ
ЖОВТНЯ, будинок 101, офіс 10.

Власність та дозволи

Актуально на
23.12.2021

Торгові марки

2 торгових марки

Об'єкти нерухомості
Нерухомість

Земельні ділянки

4 об’єктів на 17.12.2021

5 об’єктів на 17.12.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

3 транспортних засоби

Ліцензії

6 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Країна та державний орган

Актуально на
22.12.2021

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

Санкції РНБО (Ради національної
безпеки і оборони України)

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Санкційний список Міністерства
Фінансів США (OFAC)

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Санкційний список Канади проти РФ у
зв'язку з подіями в Україні

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Санкційний список ЄС

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Зведений санкційний список Австралії

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Санкційний список Великобританії

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Санкційний список Японії проти РФ у
зв'язку з подіями в Україні

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Санкційні списки Бюро промисловості
та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі
США

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 23.12.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.12.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнеспартнера»
(станом на 22.12.2021)

Історія боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.12.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 23.12.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.12.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Платник податків має податковий борг

Індивідуальний податковий номер: 217103826651
Дата реєстрації: 20.01.2000

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.12.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 23.12.2021)

Голосіївська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси
Фінансові показники, тис.грн.

Показники

Активи

Зобов'язання

Виручка

2020

2 303 329

11 156

63 226

2005

100 000 – 110 000

15 000 – 16 000

21 000 – 22 000
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Показники

Активи

Зобов'язання

Виручка

2004

96 000 – 97 000

4 700 – 4 800

25 000 – 26 000

2003

89 000 – 90 000

3 200 – 3 300

20 000 – 21 000

2002

85 000 – 86 000

520 – 530

20 000 – 21 000

Тендери
Виручка, грн

Рік

Виручка

Державні тендери

2021

–

4 412 066

2020

63226000

60 612

2019

–

47 437

2017

–

113 000

Судова практика та виконавчі
провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
23.12.2021

Цивільні судові справи
(всього 24 документи)

Кримінальні судові справи

01.12.2021

№ рішення 101603261

29.11.2021

№ рішення 101603191

18.11.2021

№ рішення 101194350

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 294 документи)
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16.12.2021

№ рішення 101968516

13.12.2021

№ рішення 101933983

18.11.2021

№ рішення 101177340

Адміністративні судові справи
(всього 124 документи)

10.11.2021

№ рішення 101004304

08.11.2021

№ рішення 100943296

12.10.2021

№ рішення 100370700

10.09.2019

№ рішення 84412083

10.09.2019

№ рішення 84412084

22.06.2018

№ рішення 75966792

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 9 документів)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 4 документи)

11.01.2022, 16:20

910/20371/21

17.01.2022, 11:00

752/1254/21

22.02.2022, 11:00

752/8008/21

Офіційні повідомлення

Актуально на
22.12.2021

22.12.2018

Місяць початку перевірки ДФС: 5. Розділ I. Документальні планові
перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)

19.10.2018

04.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна
інспекція України

19.10.2018

04.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

19.10.2018

04.02.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з питань праці

30.01.2018

17.05.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018
рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з
надзвичайних ситуацій

Всього

9

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

14

Учасники / Бенефіціари
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1

Отримувачі доходу

9

Суб'єкти декларування

9

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

2

Особи пов'язані з
публічними діячами

0

Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Історія змін
Найменування юридичної особи
31.01.2006

НАЦІОНАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ЕКСПОЦЕНТР УКРАЇНИ"

АКТУАЛЬНО НА

Контактна інформація
(всього 9 змін)

21.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

20.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

06.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

28.04.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

18.02.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

27.03.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

31.01.2006
АКТУАЛЬНО НА

03.11.1999
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Україна, 03127, місто Київ, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, будинок
1
Тел: 5969101,, 5969124

03127, місто Київ, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, будинок 1
Тел: 5969101,, 5969124

03127, м.Київ, Голосіївський район, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА,
будинок 1
Тел: 5969101, 5969124

03680, м.Київ, ПРОСПЕКТ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА, будинок 1
Тел: 5969101, 5969124

М.КИЇВ ГОЛОСІЇВСЬКИЙ ПРОСП.АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА БУД.1
Тел: 596-91-01, 5969124
Факс: 5969102

М.Киев, просп. Академіка Глушкова, буд. 1
Тел: 044596-91-01, 0445969124
Факс: 5969102

м. Київ, Район - Голосіївський, ПРОСП.АКАДЕМIКА ГЛУШКОВА , БУД.1
Тел: 596-91-01, 5969124
Факс: 5969102

М.КИЇВ, ГОЛОСIЇВСЬКИЙ Р-Н ПР-Т АКАДЕМIКА ГЛУШКОВА БУД. БУД.1
Тел: 596-91-01
Факс: 5969102

03680 МІСТО КИЇВ ПР-Т АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА БУД.1
Тел: 251-91-01

М.КИЇВ, МОСКОВСЬКИЙ Р-Н ПР-Т АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА БУД. 1
Тел: 251-91-01
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Керівники
(всього 11 змін)

За 22 роки 1 місяць 20 днів наявної звітності змінилися 11 керівників у середньому кожні
2 роки 0 місяців 4 дні

06.04.2017

МУШКІН ЄВГЕН ОЛЕКСАНДРОВИЧ

АКТУАЛЬНО НА

29.03.2016

БАХМАТОВ МАКСИМ ІСАНОВИЧ

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

28.04.2014

Ємець Анатолій Віталійович

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

18.10.2011

ГІЛЬ ВЛАДИСЛАВ АНАТОЛІЙОВИЧ

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

25.06.2010

ГУЗНАК ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

27.03.2006

МАРЦЕНЮК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

09.11.2005

СКОРЧЕНКО АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

02.08.2005

ШЕЙКО ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20.05.2005

ЛУЗАН ЮРІЙ ЯКОВИЧ

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20.11.2003

ПОНОМАРЕНКО ВАЛЕРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

05.07.2002

МОШАК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

03.11.1999

ПЛОХІЙ ВАЛЕРІЙ СЕМЕНОВИЧ

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Підписанти
(всього 1 зміна)

20.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Пасічник Сергій Олександрович
Північук Леся Іванівна

10.06.2016

Немає підписантів

АКТУАЛЬНО НА

Види діяльності
(всього 4 зміни)

10.06.2016

82.30 - організування конгресів і торговельних виставок

АКТУАЛЬНО НА
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27.03.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

75.13.0 - РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПРИЯННЯ ЕФЕКТИВНОМУ ВЕДЕННЮ
ЕКОНОМIЧНОЇ ДIЯЛЬНОСТI

02.08.2005

75.13.1 - КУРИРУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

05.12.2000

97100 - УПРАВЛIННЯ ДЕРЖАВНОГО РIВНЯ

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

03.11.1999

93132 - ВИСТАВКИ

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

21.07.2021
АКТУАЛЬНО НА

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

10.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
Код ЄДРПОУ засновника : 00037256
Адреса засновника: Україна, 01220, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАНКОВА, будинок 11
Розмір внеску в статутний фонд: 31 990 114 грн.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
Код ЄДРПОУ засновника : 00037256
Адреса засновника: Україна, 01220, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАНКОВА, будинок 11
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
Код ЄДРПОУ засновника : 00037256
Адреса засновника: Україна, 01220, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАНКОВА, будинок 11
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
Код ЄДРПОУ засновника : 00037256
Адреса засновника: Україна, 01220, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАНКОВА, будинок 11
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
Код ЄДРПОУ засновника : 00037256
Адреса засновника: 01220, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАНКОВА, будинок 11
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ
Код ЄДРПОУ засновника : 00037256
Адреса засновника: 01220, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ БАНКОВА,
будинок 11
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

21.07.2021

31 990 113 грн.

АКТУАЛЬНО НА
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13.11.2017

0 грн.

АКТУАЛЬНО НА
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