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Обмежена компетенція посадових
осіб

Повідомлення



Повноваження керівника мають такі
обмеження: в о генерального
директора

Актуально на

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.

Контрагент фігурує в медіа



В публічних медіа виявлено спірну
інформацію щодо контрагента

Сьогодні

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



Кількість судових справ компанії, де
вона виступає відповідачем, за останні
3 роки: 3
Кількість кримінальних судових справ,
пов'язаних з компанією, за останні 3
роки: 20
Кількість судових справ компанії, за
останні 3 роки: 40
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16.12.2020

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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.

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів проти
життя та здоров'я особи (за статтею
121 КК України)



Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти життя та здоров'я особи
(за статтею 121 КК України)

Сьогодні

Форма
судочинства

Дата першого
документа по
справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Форма
судочинства

Дата першого
документа по
справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Кримінальне

29.11.2017

362/2467/14к

22.07.2014

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 злочинів проти
життя та здоров'я особи (за статтею
122 КК України)



Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти життя та здоров'я особи
(за статтею 122 КК України)

Сьогодні

Форма
судочинства

Дата першого
документа по справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Форма
судочинства

Дата першого
документа по справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Кримінальне

30.03.2016

13.12.2017

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

366/864/16к

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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 злочинів проти
життя та здоров'я особи (за статтею
125 КК України)



Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти життя та здоров'я особи
(за статтею 125 КК України)

Сьогодні

Форма
судочинства

Дата першого
документа по справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Форма
судочинства

Дата першого
документа по справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.02.2014

30.10.2020

360/266/14к

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 злочинів проти
життя та здоров'я особи (за статтею
126 КК України)



Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти життя та здоров'я особи
(за статтею 126 КК України)

Сьогодні

Форма
судочинства

Дата першого
документа по справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Форма
судочинства

Дата першого
документа по справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Кримінальне

03.02.2014

30.10.2020

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

360/266/14к

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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 злочинів проти
життя та здоров'я особи (за статтею
128 КК України)



Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти життя та здоров'я особи
(за статтею 128 КК України)

Сьогодні

Форма
судочинства

Дата першого
документа по
справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Форма
судочинства

Дата першого
документа по
справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Кримінальне

1017/5521/12

30.01.2014

23.07.2012

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 злочинів проти
безпеки руху та експлуатації
транспорту (за статтею 286 КК
України)



Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти безпеки руху та
експлуатації транспорту (за статтею
286 КК України)

Сьогодні

Форма
судочинства

Дата першого
документа по справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Форма
судочинства

Дата першого
документа по справі

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Кримінальне

19.05.2015

03.09.2018

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

371/981/15к

Фактор

Повідомлення

Актуально на

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
20.07.2021

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"

Скорочена назва

КНП КОР "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

01993701

Дата реєстрації

08.05.1996 (25 років 2 місяці)

Уповноважені особи

АНКІН МИКОЛА ЛЬВОВИЧ
— (В.О. ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА), керівник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

897 698 769,69 грн

Організаційно-правова форма

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Назва установчого документа

Статут

Форма власності

Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності

86.10 Діяльність лікарняних закладів
Інші:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна

Контакти
YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Місцезнаходження юридичної особи

Контакти з останнього тендеру
(19.07.2021)

Адреса:

Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ
БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 1

Веб сторінка:

KOKL.COM.UA

E-mail:

OMO-KOKL@UKR.NET,

Телефон:

+38(044)-483-13-76,
+38(044)-237-02-86,

Факс:

+38(044)-483-13-76,

Веб сторінка:

http://kokl.com.ua/

Контактна особа:

Бичова Людмила

E-mail:

buchova@ukr.net

Телефон:

+380661551797

Адреса:

04107 Київська область Київ 04107,
м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 1

Учасники та бенефіціари

Актуально на
20.07.2021

Відомості про органи управління юридичної
особи

Вищий: ВИЩИЙ-КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА. Виконавчий: ВИКОНАВЧИЙГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР.

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника: 24572267
Адреса засновника: Україна, 01196, місто Київ, ПЛОЩА ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок
1
Країна реєстрації:

Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 897 698 769,69 грн
Частка (%): 100,0000%

Філіали та правонаступники

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких
є зареєстрована юридична особа

Актуально на
20.07.2021

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА
КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"
Код ЄДРПОУ: 01993701

Власність та дозволи
YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Актуально на

20.07.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість

Земельні ділянки

2 об’єктів на 16.09.2020

1 об’єктів на 16.09.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

8 ліцензій

Перевірка в списках санкцій

Країни

Актуально на
19.07.2021

Кількість санкційних списків

Статус

8 санкційних списків

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Репутація 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.

Тип згадки

Наші
гроші

1 Фігурант розслідування

1

0 Згадка в розслідуванні
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Слідство.Інфо

Бігус.інфо

Схеми: корупція в
деталях

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 20.07.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.07.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнеспартнера»
(станом на 19.07.2021)

Історія боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 20.07.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 20.07.2021

Інформація про особу наявна в базі

Платник податків не має податкового боргу

Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 29.09.1997
Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 22.11.2016
Ознака неприбутковості: 0031 бюджетні установи
Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру або
зміну ознаки неприбутковості
Дата рішення: 22.11.2016
Номер рішення: 1626594601803
Тип рішення: присвоєння ознаки неприбутковостi
Дійсне свідоцтво ПДВ

Реєстр платників ПДВ
(станом на 20.07.2021)

Індивідуальний податковий номер: 019937010361
Дата реєстрації: 10.07.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 20.07.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 20.07.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси
Фінансові показники, тис.грн.

Показники

Активи

Зобов'язання

Виручка

2020

285 408

112 513

309 918

Зовнішньоекономічна діяльність
*
* Застереження для користувачів!
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Аналітична інформація розділу
«Зовнішньоекономічна діяльність» Системи
«YOUCONTROL» має виключно рекомендаційний
характер. Формування цієї інформації,
упорядкування і розташування її складових частин,
а також побудова функціональних зв’язків між нею
та/або створеними на її основі базами
(компіляціями) даних та/або іншою інформацією, –
є результатом роботи спеціальних програмних
засобів.
Аналітична інформація розділу
«Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює
існуючу офіційну інформацію, не встановлює будьякі факти або обставини, що мають юридичне
значення і не може бути використана в якості
експертних, аудиторських та інших офіційних
висновків.
Використання зазначеної інформації будь-якими
особами для прийняття управлінських, юридичних,
фінансових, організаційних та будь-яких інших
рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними
виключно на власний розсуд і ТОВ «Ю‑КОНТРОЛ»
за їх наслідки відповідальності не несе.

Показники

Обсяг імпорту, грн

Дохід від експорту, грн

2021

-

-

2020

-

-

2019

-

-

2018

-

-

2017

-

-

2016

-

-

2015

-

-

2014

-

-

2013

-

-

2012

-

-

2011

-

-

2010

1 000 000 - 1 500 000

-
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Показники

Обсяг імпорту, грн

Дохід від експорту, грн

2009

2 000 000 - 2 500 000

-

2008

2 000 000 - 2 500 000

-

2007

1 000 000 - 1 500 000

-

Тендери
Виручка, грн

Рік

Виручка

Державні тендери

2021

–

1 897 283

2020

309918000

1 618 507

2019

–

2 154 286

2018

–

539 166

2017

–

177 855

2016

–

40 147

2014

–

93 000

2013

–

136 343

2012

–

330 000

Судова практика та виконавчі
провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
20.07.2021

Цивільні судові справи
(всього 94 документи)
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07.07.2021

№ рішення 98210063

05.05.2021

№ рішення 96918999

20.11.2020

№ рішення 93086010

Кримінальні судові справи
(всього 382 документи)

31.05.2021

№ рішення 97269093

04.11.2020

№ рішення 92643401

30.10.2020

№ рішення 92537724

30.06.2021

№ рішення 98296864

03.06.2021

№ рішення 97557281

24.02.2021

№ рішення 95807925

Господарські судові справи
(всього 126 документів)

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
22.07.2021, 08:00

(всього 1 документ)

Офіційні повідомлення

757/23589/21-ц

Актуально на
19.07.2021

02.08.2019

Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в
результаті реорганізації

27.10.2018

22.04.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна інспекція з
енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової
енергії

12.02.2018

06.08.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна інспекція з
енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової
енергії (після прийняття КМУ акта про початок діяльності ЦОВВ Державна інспекція енергетичного нагляду України)

12.02.2018

06.08.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

25.11.2016

03.10.2016 - Перевірка згідно плану комплексних планових заходів
державного нагляду на 2016 рік. Орган державного нагляду: Головне
Управління Держпраці у Київській області

Всього

7

Групи пов'язаних фізичних осіб
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Керівники / Підписанти

4

Учасники / Бенефіціари

1

Отримувачі доходу

Суб'єкти декларування

54

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

46

Особи пов'язані з
публічними діячами

0

Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

58

Історія змін
Найменування юридичної особи
(всього 3 зміни)

28.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

23.10.2007
ДАТА ЗМІНИ

22.10.2007
АКТУАЛЬНО НА

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ
РАДИ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ( КНП КОР "КИЇВСЬКА
ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" )

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКА
ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ" ( КЗКОР "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ЛІКАРНЯ" )

КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА
ЛІКАРНЯ"

КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) КОМУНАЛЬНИЙ
ЗАКЛАД ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я "КИЇВСЬКА ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ"

Контактна інформація
(всього 6 змін)

21.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

20.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

28.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

21.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 1
Тел: +38(044)-483-13-76,, +38(044)-237-02-86,
Факс: +38(044)-483-13-76,
E-mail: OMO-KOKL@UKR.NET,
Сайт: KOKL.COM.UA

Україна, 04107, місто Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 1
Тел: +38(044)-483-13-76, +38(044)-237-02-86
Факс: +38(044)-483-13-76
E-mail: OMO-KOKL@UKR.NET
Сайт: KOKL.COM.UA

04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 1
Тел: +380444831376, +380442370286
Факс: +380444831376
E-mail: kokl.com.ua
Сайт: omo-kokl@ukr.net

04107, м.Київ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, будинок 1
Тел: 4830878, 4831190
Факс: 4831376
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04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

22.10.2007
АКТУАЛЬНО НА

18.07.1997
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Керівники
(всього 2 зміни)

16.11.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

22.12.1999

04107, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА,
будинок 1
Тел: 213-13-95

04107, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ БАГГОВУТІВСЬКА, БУДИНОК 1
Тел: 213-13-95

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. БОГГОВУТIВСЬКА БУД. 1
Тел: 213-13-95

За 24 роки 0 місяців 2 дні наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 12
років 0 місяців 1 день

АНКІН МИКОЛА ЛЬВОВИЧ
20

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПОЛОЗУН ЛЮДМИЛА ВІТАЛІЇВНА
5

18.07.1997

КЛИМЕНКО АНДРІЙ МАРКОВИЧ

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Підписанти
(всього 1 зміна)

28.01.2020

Немає підписантів

АКТУАЛЬНО НА

21.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

АНКІН МИКОЛА ЛЬВОВИЧ
20

Види діяльності
(всього 1 зміна)

04.07.2016

86.10 - Діяльність лікарняних закладів

АКТУАЛЬНО НА

18.07.1997

91511 - ЛIКАРНЯНI ЗАКЛАДИ

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника : 24572267
Адреса засновника: Україна, 01196, місто Київ, ПЛОЩА ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 897 698 770 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

02.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

12.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

28.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

21.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника : 24572267
Адреса засновника: Україна, 01196, місто Київ, ПЛОЩА ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 897 698 770 грн.

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника : 24572267
Адреса засновника: Україна, 01196, місто Київ, ПЛОЩА ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 897 698 770 грн.

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника : 24572267
Адреса засновника: 01196, місто Київ, ПЛОЩА ЛЕСІ УКРАЇНКИ, будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 897 698 770 грн.

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника : 24572267
Адреса засновника: 01196, м.Київ, Печерський район, ПЛОЩА ЛЕСІ УКРАЇНКИ,
будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 897 698 770 грн.

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Код ЄДРПОУ засновника : 24572267
Адреса засновника: 01196, м.Київ, Печерський район, ПЛОЩА ЛЕСІ УКРАЇНКИ,
будинок 1
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

28.01.2020

897 698 769 грн.

АКТУАЛЬНО НА

13.11.2017

0 грн.

АКТУАЛЬНО НА
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