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СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

 Полное досье на каждую 
компанию Украины

Внимание! ! Данные  меняются
ежедневно..

Актуально  на  
02.01.2019

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание 1

 
Нужно обратить
внимание 0

 
Проблем не
обнаружено 29

 
Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор Сообщение Актуально на

Широкий перечень зарегистрированных
видов деятельности 

Количество видов
деятельности: 24

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена
на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Перейдите на сайт и получите полную
информацию из 50 50 реестров  Украины
актуальную на момент запроса

Статус юридического лица Не  пребывает  в  процессе  прекращения

Код ЕГРПОУ 39954243

Дата регистрации 17.08.2015 (3 года 4 месяца)

Сведения об органах управления
юридического лица

Контактная информация 04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї ХОХЛОВИХ, будинок 8, корпус 5, кімната
215 
Тел: +380981017707 

Уполномоченные лица ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ - керівник з 16.09.2015 

Досье Актуально  на 02.01.2019, 13:04:34 02.01.2019, 13:04:34

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
file:///ru/contractor/?id=16488080&tb=file&anchor=file-activities
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=16488080&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E+%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0+%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


Виды деятельности 43.12 Подготовительные работы на стройплощадке 
43.21 Электротехнические и монтажные работы 
43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и
кондиционирования воздуха 
43.29 Прочие строительно-монтажные работы 
43.39 Прочие отделочные работы 
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не
включенные в другие категории 
46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого
ассортимента 
81.10 Комплексное обслуживание объектов 
46.69 Оптовая торговля прочей техникой и оборудованием 
46.90 Неспециализированная оптовая торговля 
61.10 Кабельная телекоммуникационная связь 
61.20 Беспроводная телекоммуникационная связь 
61.90 Другие виды телекоммуникационных услуг 
63.99 Прочие виды информационных услуг, не упомянутые ни в
одной из перечисленных категорий 
70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и
управления 
71.11 Деятельность в области архитектуры 
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и
предоставление технических консультаций в этой области 
71.20 Технические испытания и анализы 
33.14 Ремонт электрического оборудования 
33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования 
35.11 Производство электроэнергии 
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 
42.21 Строительство распределительных инженерных объектов 
42.22 Строительство распределительных объектов для обеспечения
электроэнергией и телекоммуникациями (основной) 

Признак доходности По состоянию на 02.01.2019
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и
организаций

Форма собственности Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 70,0000% 
Адрес учредителя: 
04213, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 5,
квартира 37

Размер взноса в уставный фонд: 
350 000,00 грн

БІРКАДЗЕ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА 30,0000% 
Адрес учредителя: 
04213, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, будинок 5,
квартира 37

Размер взноса в уставный фонд: 
150 000,00 грн

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Адрес учредителя: 
УКРАЇНА, УКРАНА , 04213, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА, БУДИНОК 5,
КВАРТИРА 37

Размер уставного капитала 500 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица
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Дата окончания формирования уставного
капитала

11.08.2015

Местонахождение регистрационного дела Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дата и номер записи о постановке и снятии
с учета, название и идентификационные
коды органов статистики, Миндоходов,
Пенсионного фонда Украины, в которых
юридическое лицо состоит на учете

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ 
Идентификационный код органа: 21680000 
Дата постановки на учет: 18.08.2015 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI 
Идентификационный код органа: 39561761 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 18.08.2015 
Номер постановки на учет: 265615119725 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI 
Идентификационный код органа: 39561761 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 18.08.2015 
Номер постановки на учет: 10000000454052 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000000454052

Данные о классе профессионального риска
производства плательщика единого взноса
по основному виду его экономической
деятельности

52

2017 г. Активы 6 100 000 – 6 200 000 грн

2017 г. Обязательства 5 900 000 – 6 000 000 грн

2017 г. Выручка 6 400 000 – 6 500 000 грн

0343.16.32 Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне
обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки.,Посудини, що працюють під тиском понад
0,05 МПа.,Парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1
МВт.,Трубопроводи пари та гарячої води з робочим тиском понад
0,05 МПа і температурою води вище 110 град. С, які підлягають
реєстрації в територіальних органах Держгірпромнагляду.
з 04.03.2016 до 04.03.2021 Діюча

Всего 8

Финансовые  показатели

Лицензии Актуально  на 01.01.2019 01.01.2019
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Всего 8

0213.16.32 Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і
більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу,
та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних
колисок, механічних підіймачів та будівельних підйомників.,Монтаж,
демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування,
реконструкція машин, механізмів, устатковання підвищеної
небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на
виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки.,Роботи в діючих електроустановках
напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.,Роботи
в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах,
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках,
трубопроводах).,Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2
метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під
водою.,Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи.,Електричне
устатковання електричних станцій та мереж, технологічне
електрообладнання напругою понад 1000 В.
з 25.09.2015 до 25.09.2020 Діюча

2386.15.32 Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи.,Роботи верхолазні та
скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над
поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що
виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок,
механічних підіймачів та будівельних підйомників.,Земляні роботи,
що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування
підземних комунікацій чи під водою.,Роботи в колодязях, шурфах,
траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому
просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах).,Роботи в діючих
електроустановках напругою понад 1000 В та в зонах дії струму
високої частоти.,Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт,
технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до
Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки
та на експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки.,Електричне устатковання електричних
станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою
понад 1000 В.
з 25.09.2015 до 25.09.2020 Переоформлений

2013040681 2013044004 Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів
архітектури
з 12.10.2017 Зміна переліку робіт

ЕЛЕКТРОННА 2013040681 Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів
архітектури
з 28.07.2017 Отримання ліцензії

Реестр плательщиков НДС Информация  о  лице  имеется  в  базе

Индивидуальный налоговый номер 399542426564

Дата регистрации 17.11.2015

Аннулирована регистрация плательщиков
НДС

Информация  о  лице  имеется  в  базе

Информация  о
налогоплательщике

Актуально  на 02.01.2019, 09:49:00 02.01.2019, 09:49:00
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Индивидуальный налоговый номер
(аннулирован)

399542426564

Дата аннулирования регистрации
плательщика НДС

19.10.2015

Причина аннулирования в  ЕГР  внесена  запись  об  отсутствии  по  местонахождению

Основание аннулирования АННУЛИРОВАНО ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ РЕШЕНИЮ
КОНТРОЛИРУЮЩЕГО ОРГАНА

Узнай больше о своем бизнес-партнере По состоянию на 01.01.2019 
Состоит  на  учете  в  органах  доходов  и  сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 01.01.2019 
Налогоплательщик  не  имеет  налоговой  задолженности

Реестр плательщиков единого налога Информация о лице отсутствует в базе

Всего 5

11.05.2017 Рішення Господарське 910/21784/16

15.03.2017 Ухвала суду Господарське 910/21784/16

16.01.2017 Ухвала суду Господарське 910/21784/16

13.12.2016 Ухвала суду Господарське 910/21784/16

29.11.2016 Ухвала суду Господарське 910/21784/16

Всего 2

03.12.2015 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

17.08.2015 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

История изменений
Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер
Способ отображения:

Наименование  юридического  лица  

30.05.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАТЕКО ЕНЕРГО
МОНТАЖ" 
(ТОВ "НАТЕКО ЕНЕРГО МОНТАЖ") 

Судебная  практика Актуально  на 27.12.2018, 11:14:25 27.12.2018, 11:14:25

Официальные  уведомления Актуально  на 01.01.2019 01.01.2019
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Контактная  информация
((всего 2  2 изменения))

09.12.2016
Актуально на

04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї ХОХЛОВИХ, будинок 8, корпус 5, кімната
215 
Phone: +380981017707 

30.05.2016
Актуально на

04119, м.Київ, ВУЛИЦЯ СІМ'Ї ХОХЛОВИХ, будинок 8, корпус 5, кімната
215 

29.03.2016
Данные проверяются

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.СІМ'Ї ХОХЛОВИХ БУД.8 КОРП.5 КІМ.215 

Руководители

29.03.2016
Данные проверяются

ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Виды  деятельности

30.05.2016
Актуально на

42.22 - будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Перечень  учредителей ( (участников) ) юридического  лица
((всего 1  1 изменение))

06.11.2018
Актуально на

БІРКАДЗЕ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА 
Адрес учредителя: 04213, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ПРИРІЧНА, будинок 5, квартира 37 
Размер взноса в уставный фонд: 150 000 грн.
ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Адрес учредителя: 04213, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ПРИРІЧНА, будинок 5, квартира 37 
Размер взноса в уставный фонд: 350 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Адрес учредителя: УКРАНА , 04213, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА,
БУДИНОК 5, КВАРТИРА 37

30.05.2016
Актуально на

БІРКАДЗЕ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА 
Адрес учредителя: 04213, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ПРИРІЧНА, будинок 5, квартира 37 
Размер взноса в уставный фонд: 150 000 грн.
ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Адрес учредителя: 04213, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ПРИРІЧНА, будинок 5, квартира 37 
Размер взноса в уставный фонд: 350 000 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) -
ОМЕЛЬЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Адрес учредителя: УКРАНА , 04213, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ПРИРІЧНА,
БУДИНОК 5, КВАРТИРА 37

Размер  уставного  капитала

30.05.2016
Актуально на

500 000 грн.

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=04119%2C+%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%2C+%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF+%D0%A1%D0%86%D0%9C%26%23039%3B%D0%87+%D0%A5%D0%9E%D0%A5%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A5%2C+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA+8%2C+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81+5%2C+%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+215&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=04119%2C+%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%2C+%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF+%D0%A1%D0%86%D0%9C%26%23039%3B%D0%87+%D0%A5%D0%9E%D0%A5%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A5%2C+%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA+8%2C+%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BF%D1%83%D1%81+5%2C+%D0%BA%D1%96%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0+215&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92+%D0%A8%D0%95%D0%92%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99+++%D0%92%D0%A3%D0%9B.%D0%A1%D0%86%D0%9C%26%23039%3B%D0%87+%D0%A5%D0%9E%D0%A5%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A5+%D0%91%D0%A3%D0%94.8+%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9F.5+%D0%9A%D0%86%D0%9C.215&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E+%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0+%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%97%D0%95+%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%93%D0%90+%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E+%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0+%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E+%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0+%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%91%D0%86%D0%A0%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%97%D0%95+%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%93%D0%90+%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E+%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0+%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E+%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0+%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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