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Шановний Олексій Миколайович! 
 

В ході статутної діяльності громадській організації «Антикорупційний штаб» стали         
відомі факти, які можуть свідчити про антиконкурентні домовленості між ТОВАРИСТВО З           
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КИЇВХЛІБ" та ФІЗИЧНА       
ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ХОХОТВА ІВАН ІВАНОВИЧ. 

Управління освіти Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації було          
розпочато конкурсну процедуру у системі Prozorro (посилання       
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-01-08-000690-c) ідентифікатор закупівлі:   
UA-2020-01-08-000690-c стосовно закупівлі - «Хліб пшеничний «Батон»» 

Після оприлюднення результатів конкурсу (аукціону) було оприлюднено документи,        
що були подані переможцем конкурсу та іншими учасниками. ГО “Антикорупційний штаб”           
ретельно вивчивши документи учасників дійшло висновку, що ТОВАРИСТВО З         
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КИЇВХЛІБ" та ФІЗИЧНА       
ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ХОХОТВА ІВАН ІВАНОВИЧ вчинили антиконкурентні узгоджені       
дії шляхом узгодження своїх пропозицій та стратегії поведінки під час конкурсу (аукціону),            
що призвело до спотворення результату конкурсу (аукціону). 

Факти що можуться свідчити про вчинення антиконкурентних узгоджених дій         
Відповідачами, що призвели до спотворення результату конкурсу (аукціону): 

1. Відповідно до інформації інформаційно-аналітичної системи YouControl, а також        
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та        
громадських формувань засновником ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КИЇВХЛІБ" та ТОВ         
"БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ" є ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ       

 



 

АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ". Відповідно до поданої       
тендерної документації ФОП ХОХОТВА ІВАН ІВАНОВИЧ надав довідку про         
реєстрацію потужностей виробництва ТОВ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ     
ХЛІБОКОМБІНАТ". (Додаток 1) 

2. В усіх учасників торгів відкриті рахунки у банку «Асвіо Банк». У тому ж банку              
має рахунок й ТОВ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ".  

3. Учасник ФОП ХОХОТВА ІВАН ІВАНОВИЧ щоразу на торгах подавав однаковий          
набір документів, що не відповідав вимогам закупівель. 

Такі ж факти, що можуть свідчити про вчинення акнтиконкуретних узгоджених дій були на             
закупівлях: UA-2020-01-22-001289-c, UA-2020-01-20-000003-c, UA-2019-12-18-002426-a,    
UA-2020-01-23-002362-c, UA-2020-01-09-000564-c, UA-2020-01-10-001775-c,   
UA-2020-01-13-000756-c, UA-2019-12-30-000342-c, UA-2019-10-16-001104-b,   
UA-2020-01-22-002347-c, UA-2020-01-11-000922-c, UA-2019-11-08-001009-c,   
UA-2019-12-10-001074-b, UA-2020-01-09-001574-c, UA-2019-12-18-002775-b,   
UA-2019-12-26-000409-c, UA-2020-01-02-000246-c 

Частиною першою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції»          
встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи           
можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. 

Відповідно до п. 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної             
конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які         
стосуються спотворення результатів  торгів,  аукціонів, конкурсів, тендерів. 

Таким чином, наведені обставини можуть свідчити про наявність антиконкурентних         
узгоджених дій ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ        
"КИЇВХЛІБ" та ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ХОХОТВА ІВАН ІВАНОВИЧ, що        
призвели до спотворення результатів торгів Управління освіти Деснянської районної в місті           
Києві державної адміністрації.  

Також додатково повідомляємо, що можливо перевірити IP адреси звідки були подані           
пропозиції Відповідачів направивши відповідні запити на адресу майданчиків Prozorro та ДП           
«Прозорро». Така інформація може додатково підтвердити наявність змови, у разі якщо           
пропозиції подавалися з однієї IP адреси. 

Відповідно п. 5 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України»,             
основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та          
реалізації конкурентної політики в частині здійснення контролю щодо створення         
конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері закупівель. 

Виходячи з вищевикладеного та керуючись про ЗУ “Про звернення громадян” та ЗУ            
«Про захист економічної конкуренції» 

 
ПРОСИМО: 

1. Організувати перевірку фактів та обставин щодо антиконкурентних дії ТОВАРИСТВО         
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "КИЇВХЛІБ" та       
ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ ХОХОТВА ІВАН ІВАНОВИЧ. 

2. В разі виявлення порушень чинного законодавства вжити передбачених чинним         
законом заходів. 

 
Відповідь про результати розгляду звернення можна надіслати на електронну пошту:          

serhiimytkalyk@gmail.com. 
 
Додатки на 10 аркушах. 
 
 
З повагою 
 
виконавчий директор 
ГО “Антикорупційний штаб” C. Миткалик 
 



0 800 309 077 
youcontrol.com.ua

Увага! ! Дані  змінюються  щоденно..  Актуально на 23.03.2020

 Повне досьє на кожну 
компанію України

ХОХОТВА  ІВАН  ІВАНОВИЧ

Сьогодні

Експрес-аналіз
Аналітичний показник на основі 16 факторів

Фактор Повідомлення Актуально на

Часті
дискваліфікації 

Може свідчити про несистемність або погано налагоджені процеси у учасника
Може свідчити про те, що учасник є прикриттям для іншого учасника (бере участь для імітації конкуренції, відмовляється
від перемоги на користь іншого учасника або взагалі не готує тендерну документацію) 
Показати в Державні закупівлі

Експрес--аналіз  контрагента Актуально  на  23.03.202023.03.2020

A
Потрібна особлива увага 0

Потрібно звернути увагу 1

Проблем не виявлено 15

Дискваліфікували не менше, ніж 60% оцінених
пропозицій



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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи ХОХОТВА ІВАН ІВАНОВИЧ
копіювати

Прізвище, ініціали фізичної особи ХОХОТВА І. І.

Статус фізичної особи-підприємця Не перебуває в процесі припинення

Дата реєстрації 11.07.2016 (3 роки 8 місяців)

Анкета Актуально  на 23.03.2020 23.03.2020

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id57533
file:///contractor/?id=26899486&tb=government-procurement&anchor=government-procurement
file:///contractor/?id=26899486&tb=government-procurement&anchor=government-procurement
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=26899486&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id57533


Країна та державний орган Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

Країни

      

 Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Види діяльності Основний:
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською
сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та
напівфабрикатами
Інші:
46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими
товарами, залізними та іншими металевими виробами
46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування,
напоями та тютюновими виробами
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими
товарами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого
асортименту

Контактна інформація Адреса: 04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ МЕЛЬНИКОВА,
будинок 83, квартира 2

Телефон: +380678277707

Контакти  з  ЄДР
Контакти  з  тендерів

Перевірка  в  списках  санкцій Актуально  на 22.03.2020 22.03.2020

 Санкції РНБО (Ради національної
безпеки і оборони України)

 Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах
компетенції блокують або забороняють проведення операцій
за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних
списках.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства
Фінансів США (SDN List)

 Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи
заморожуються, і громадянам США забороняється
здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і
інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за
зовнішніми активами Міністерства фінансів США , в.т.ч. список
осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



0 800 309 077 
youcontrol.com.ua

Увага! ! Дані  змінюються  щоденно..  Актуально на 23.03.2020

 Повне досьє на кожну 
компанію України

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " "ТОРГОВИЙ  ДІМ " "КИЇВХЛІБ""
Код ЄДРПОУ 41202432

Сьогодні

Сьогодні

Сьогодні

Експрес-аналіз
Аналітичний показник на основі 68 факторів

Фактор Повідомлення Актуально на

Обмежена компетенція
посадових осіб 

Обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором ризику (при укладанні договорів на
суми з перевищенням розміру такого обмеження, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо). Відповідно до
статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює
юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. 
Показати в Досьє

Широкий перелік
зареєстрованих видів
діяльності 

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення
реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. 
Показати в Досьє

Судові рішення, пов'язані з
контрагентом 

Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть 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. 
Показати в Суди

Експрес--аналіз  контрагента Актуально  на  23.03.202023.03.2020

B
Потрібна особлива увага 1

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 65

Повноваження керівника мають такі
обмеження: згідно статуту



Кількість видів діяльності: 11

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: 8
Кількість судових справ компанії, за останні
3 роки: 19



YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id57533
file:///contractor/?id=25794051&tb=file&anchor=file-managers
file:///contractor/?id=25794051&tb=file&anchor=file-managers
file:///contractor/?id=25794051&tb=file&anchor=file-activities
file:///contractor/?id=25794051&tb=file&anchor=file-activities
file:///contractor/?id=25794051&tb=courts
file:///contractor/?id=25794051&tb=courts


FinScore  C/2,2

Ймовірність
несприятливих
фінансових наслідків

 Середня

Фінансова стійкість  Задовільний рівень

Фінансовий скоринг

MarketScore  Неможливо розрахувати

Ринкова потужність  —

Потенціал до лідерства  —

Ринковий скоринг

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ
"КИЇВХЛІБ"

Скорочена назва ТОВ "ТД "КИЇВХЛІБ"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 41202432

Дата реєстрації 09.03.2017 (3 роки)

Уповноважені особи КРАВЧЕНКО НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА — керівник (ЗГІДНО СТАТУТУ)
копіювати

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 100 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Анкета Актуально  на 23.03.2020 23.03.2020

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=25794051&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id57533


Види діяльності Основний:
47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та
цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах
Інші:
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і
кормами для тварин
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими
оліями та жирами
46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі
рибою, ракоподібними та молюсками
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування,
напоями та тютюновими виробами
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно
продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в
спеціалізованих магазинах
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна

Контактна інформація Адреса: 04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ
КОСТЯНТИНІВСЬКА, будинок 64

Телефон: +380506409375

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

Доля держави в підприємстві згідно з
реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ", ЯКЕ ДІЄ
ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ, ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО
ВЕНЧУРНОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ФОНДУ "АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ", КОД ЄДРІСІ 23300280, 03057,М. КИЇВ,
ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, БУД 60 (ЄДРПОУ 3344865)
Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Торгові марки 38 торгових марок

Об'єкти нерухомості Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Контакти  з  ЄДР
Контакти  з  тендерів

Учасники  та  бенефіціари Актуально  на 23.03.2020 23.03.2020

Власність  та  дозволи Актуально  на 23.03.2020 23.03.2020

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=25794051&tb=trademarks
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Увага! ! Дані  змінюються  щоденно..  Актуально на 23.03.2020

 Повне досьє на кожну 
компанію України

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ
ХЛІБОКОМБІНАТ""
Код ЄДРПОУ 00378632

Сьогодні

Сьогодні

Сьогодні

Експрес-аналіз
Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор Повідомлення Актуально на

Обмежена
компетенція
посадових осіб 

Обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором ризику (при укладанні договорів на
суми з перевищенням розміру такого обмеження, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо). Відповідно до
статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює
юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. 
Показати в Досьє

Широкий перелік
зареєстрованих видів
діяльності 

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення
реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. 
Показати в Досьє

Судові рішення,
пов'язані з
контрагентом 

Вивчення судової практики щодо контрагента дуже важливе, оскільки вони можуть 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. 
Показати в Суди

Експрес--аналіз  контрагента Актуально  на  23.03.202023.03.2020

B
Потрібна особлива увага 1

Потрібно звернути увагу 3

Проблем не виявлено 71

Повноваження керівника мають такі обмеження:
згідно статуту



Кількість видів діяльності: 12

Кількість судових справ компанії, де вона
виступає відповідачем, за останні 3 роки: 2
Кількість кримінальних судових справ,
пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 9
Кількість судових справ компанії, за останні 3
роки: 21
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СьогодніЧасті невиконання
зобов'язань 

Велика ймовірність, що даний постачальник не надійний і можуть у нього бути проблеми із виконанням договірних
зобов’язань 
Показати в Державні закупівлі

Фактор Повідомлення Актуально на

Не менше 5% від всіх завершених закупівель
було розірвано по вині постачальника (за
поточний рік і два попередні роки)



FinScore  C/2,0

Ймовірність
несприятливих
фінансових наслідків

 Середня

Фінансова стійкість  Задовільний рівень

Фінансовий скоринг

MarketScore  B/2.8

Ринкова потужність  Вища середньої

Потенціал до лідерства  Достатні позиції на ринку

Ринковий скоринг

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"

Скорочена назва ТОВ "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 00378632

Дата реєстрації 16.09.1996 (23 роки 6 місяців)

Уповноважені особи ГОНЧАРЕНКО ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА — керівник (згідно статуту)
копіювати

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 1 247 200,00 грн

Анкета Актуально  на 23.03.2020 23.03.2020

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:
10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво
борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого
зберігання
Інші:
10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних
кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і
кормами для тварин
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими
оліями та жирами
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
56.29 Постачання інших готових страв
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна
71.20 Технічні випробування та дослідження
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

Контактна інформація Адреса: 09117, Київська обл., місто Біла
Церква, ВУЛИЦЯ ГОЛУБИНА,
будинок 11

E-mail: 00378632@ukr.net

Телефон: 0456353589
0456353261

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

Доля держави в підприємстві згідно з
реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер)

СТАТТЯ 41 ЗАКОНУ УКРАЇНИ"ПРО ІНСТИТУТИ СПІЛЬГОГО
ІНВЕСТУВАННЯ"33448675

Перелік засновників юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ"КОМПАНІЯ З
УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СІПІДЖІ АССЕТС МЕНЕДЖМЕНТ" ЯКЕ ДІЄ
ВІД ВЛАСНОГО ІМЕНІ ЗА РАХУНОК ТА В ІНТЕРЕСАХ ПАЙОВОГО
ВЕНЧУРНОГО НЕДИВИРСІФІКОВАНОГО ЗАКРИТОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ"АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ" КОД ЄДРІСІ
23300280,03057, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, БУДИНОК 60.
Розмір внеску до статутного фонду: 1 247 200,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Контакти  з  ЄДР
Контакти  з  тендерів

Учасники  та  бенефіціари Актуально  на 23.03.2020 23.03.2020

Філіали  та  правонаступники Актуально  на 23.03.2020 23.03.2020

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

mailto:00378632@ukr.net


Країна та державний орган Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

Дані про юридичних осіб, правонаступником
яких є зареєстрована юридична особа

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"КИЇВХЛІБ" "БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ ХЛІБОКОМБІНАТ"
Код ЄДРПОУ: 00378632
Місцезнаходження: 09117, Київська обл., місто Біла Церква, ВУЛИЦЯ
ГОЛУБИНА , будинок 11

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості 3 об'єкти

Земельні ділянки 1 об'єкт

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії 10 ліцензій

Країни

      

 Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Власність  та  дозволи Актуально  на 23.03.2020 23.03.2020

Перевірка  в  списках  санкцій Актуально  на 22.03.2020 22.03.2020

 Санкції РНБО (Ради національної
безпеки і оборони України)

 Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

Органи влади України, а також інші установи в межах
компетенції блокують або забороняють проведення операцій
за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних
списках.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства
Фінансів США (SDN List)

 Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи
заморожуються, і громадянам США забороняється
здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і
інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за
зовнішніми активами Міністерства фінансів США , в.т.ч. список
осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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