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 Повне досьє на кожну
компанію України

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВПРОЕКТ"
Код ЄДРПОУ 04012780

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

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 02.11.2022)

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВПРОЕКТ"

Скорочена назва ПАТ "КИЇВПРОЕКТ"

Статус юридичної особи
(Актуально на 02.11.2022)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 04012780

Дата реєстрації 18.01.1994 (28 років 9 місяців)

Уповноважені особи ГУЦАЛО ПАВЛО СЕРГІЙОВИЧ
  — Директор, 21.10.2020, керівник (ВІДПОВІДНО ДО СТАТУТУ)

Розмір статутного капіталу 12 214 912,00 грн

Організаційно-правова форма АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Назва установчого документа Статут

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування в цих сферах
Інші:
18.12 Друкування іншої продукції
96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н.в.і.у.
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна
71.11 Діяльність у сфері архітектури
73.11 Рекламні агентства
41.10 Організація будівництва будівель
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Анкета Актуально на
07.11.2022

Контакти
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Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, **0, місто Київ, ВУЛИЦЯ
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок
**-**

Телефон: *+***(****)*-****-***-***
*+***(****)*-****-***-***

Контакти з останнього тендеру
(23.12.2021)

Контактна особа: Гуцал Павло Сергійович

Телефон: +380442340520

Адреса: 01030 м. Київ м. Київ ВУЛИЦЯ
БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО будинок
16-22

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР, НАГЛЯДОВА РАДА

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ
Розмір внеску до статутного фонду: 12 214 912,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій (>5%)
(Станом на 4 кв 2021 р.) Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 2.00

Кількість: 

Від загальної кількості (%): 

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 2.00

Кількість: 

Від загальної кількості (%): 

Учасники та бенефіціари Актуально на
07.11.2022
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Інформація про кінцевого бенефіціарного
власника (контролера) юридичної особи, у тому
числі кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) її засновника, якщо засновник -
юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності), країна громадянства, місце
проживання, а також повне найменування та
ідентифікаційний код (для резидента) засновника
юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим
бенефіціарним власником (контролером), або
інформація про відсутність кінцевого
бенефіціарного власника (контролера)
юридичної особи, у тому числі кінцевого
бенефіціарного власника (контролера) її
засновника

ШОМОНКА ВАСИЛЬ РОМАНОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, **5, Львівська обл., Стрийський р-н, місто Стрий,
вул.Морозенка, будинок **В, квартира **

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 24
ТИМОШЕНКО ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, **3, місто Київ, пров.Чугуївський, будинок **, ГУРТ

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 24
РАЙЧУК ДМИТРО АНДРЙОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, **0, Волинська обл., Ковельський р-н, місто Ковель,
б.Лесі Українки, будинок **, квартира **

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 47

Торгові марки 1 торгова марка

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

2 об’єктів на 12.05.2022 1 об’єктів на 12.05.2022

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності 1 транспортний засіб

Ліцензії 6 ліцензій

Власність та дозволи Актуально на
02.11.2022

Податкова та інші державні
органи

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до
більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова
та інші державні органи", не оновлюється.



Реєстр «Великих платників податків» Інформація про особу відсутня в базі
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Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2021 – 18 832

2020 32416000 23 400

2019 50 000 000 - 55 000 000 16 430

2018 45 000 000 - 50 000 000 4 081 887

2017 30 000 000 - 35 000 000 4 052 450

2016 20 000 000 - 25 000 000 69 000

2015 15 000 000 - 20 000 000 0

2014 15 000 000 - 20 000 000 0

2013 25 000 000 - 30 000 000 361 500

(станом на 2021)

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 18.05.2022)

Історія боргу
Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 12.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 040127826656

Дата реєстрації: 25.06.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 12.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 12.05.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Тендери
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2012 25 000 000 - 30 000 000 88 680

2011 35 000 000 - 40 000 000 1 196 544

2010 30 000 000 - 35 000 000 0

2009 30 000 000 - 35 000 000 0

2008 95 000 000 - 100 000 000 0

2007 150 000 000 - 200 000 000 0

Рік Виручка Державні тендери

Цивільні судові справи
(всього 22 документи) 09.10.2018 № рішення 76995890

05.05.2018 № рішення 73803590

07.07.2016 № рішення 58937813

Кримінальні судові справи
(всього 20 документів) 23.06.2022 № рішення 105139018

16.02.2022 № рішення 103357428

18.11.2021 № рішення 101341460

Господарські судові справи
(всього 575 документів) 18.07.2022 № рішення 105389031

30.05.2022 № рішення 104634101

12.05.2022 № рішення 104475219

Адміністративні судові справи
(всього 35 документів) 01.11.2022 № рішення 107082013

04.08.2022 № рішення 106035963

24.12.2021 № рішення 102209001

Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022
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Справи про адміністративні правопорушення
(всього 5 документів) 19.07.2021 № рішення 98713844

28.05.2021 № рішення 97781249

09.11.2009 № рішення 7036050

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ) 22.11.2022, 11:00 761/16458/16-к

Всього 7

19.10.2018 16.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

07.02.2018 Місяць початку: вересень 2018. Розділ I. Документальні планові
перевірки платників податків - юридичних осіб

30.01.2018 02.04.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018
рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з
надзвичайних ситуацій

23.12.2016 10.03.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Держекоінспекція у м.
Києві

23.12.2016 10.03.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління
Держпраці у Київській області

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок �

Офіційні повідомлення Актуально на
07.11.2022

Перевірки державними службами Актуально на
25.02.2022
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