
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС"

FinScore  C/2,1

Фінансовий ризик  Середній

Фінансова стійкість  Задовільний рівень

Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Важлива інформація. Ці дані можна отримувати автоматично прямо у вашу систему обліку. Дізнатись більше

Експрес-аналіз 
Аналітичний показник на основі 75 факторів

B


Потрібна особлива увага 1

Потрібно звернути увагу 1

Проблем не виявлено 73

ПОКАЗАТИ ВАЖЛИВІ ФАКТОРИ (2)

Фінансовий скоринг 

https://youcontrol.com.ua/api/


MarketScore  A/4

Ринкова потужність  Висока

Потенціал до лідерства  Провідні позиції на ринку

Ринковий скоринг 

Повне найменування юридичної
особи

Скорочена назва

Статус юридичної особи

Код ЄДРПОУ

Дата реєстрації

Уповноважені особи

Зв’язок з національними

Анкета

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС"

ТОВ"БІГ ЕНЕРГОРЕСУРС"

Не перебуває в процесі припинення

39278125

01.07.2014 (5 років 8 місяців)

ШЕВЧУК ОЛЕКСАНДР ВІТАЛІЙОВИЧ — керівник з 03.12.2015 (заборона відчуження без погодження з

учасниками товариства об’єктів нерухомого майна (земельні ділянки; квартири; нежитлові приміщення;

комерційну нерухомість, інженерні мережі та комунікації))

Зв'язків не знайдено



публічними діячами та/або
пов’язаними з ними особами

Розмір статутного капіталу

Організаційно-правова форма

Форма власності

Види діяльності

ЄДР ТЕНДЕРИ

Контактна
інформація

Адреса: 08141, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Святопетрівське, ВУЛИЦЯ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО,

будинок 13, приміщення 146

Телефон:
+380674095376

22 322 599,00 грн

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Недержавна власність

Основний:

36.00 Забір, очищення та постачання води

Інші:

49.50 Трубопровідний транспорт

35.12 Передача електроенергії

37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод

42.21 Будівництво трубопроводів

Контакти з ЄДР



Компанія на карті Показати на мапі

Відомості про органи управління
юридичної особи

Доля держави в підприємстві згідно з
реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер)

Перелік засновників юридичної особи

Учасники та бенефіціари

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

ГОРОДІЛОВ ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ

МІКУЛЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІГ КЕПІТАЛ ЛІМІТЕД"
Адреса засновника: BS93BY, м.Брістоль вул.хай стріт,уестбері он трім 5, СПОЛУЧЕНЕ
КОРОЛІВСТВО

Розмір внеску до статутного фонду: 19 317 599,00 грн

Частка (%): 86,5383%

"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "АНДЕРЕ РІХТІНГЕН"

Код ЄДРПОУ засновника: 36003268

Адреса засновника: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село
Петропавлівська Борщагівка, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 2В, офіс 31

Розмір внеску до статутного фонду: 3 005 000,00 грн

Частка (%): 13,4617%

https://youcontrol.com.ua/search/?q=36003268
https://youcontrol.com.ua/search/?q=36003268


Хто насправді стоїть за компанією?
Знаходьте пов'язані з контрагентом особи і компанії.

ВІДКРИТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки 5 об'єктів

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії 2 ліцензії

Власність та дозволи

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12741893&tb=relations3
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12741893&tb=ground-section
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12741893&tb=licenses


Країни

      
Кількість санкційних списків

7 санкційних списків
Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Детальніше

Перевірка в списках санкцій

Податкова та інші державні органи

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 01.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся
більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.03.2020)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб’єктів господарювання,
які мають податковий борг»
(станом на 01.02.2020)

Платник податків має податковий борг 88 грн

Державний: 88 грн

Місцевий: 0 грн



ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 02.03.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 02.03.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 392781210130

Дата реєстрації: 01.09.2014

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 02.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного
внеску
(станом на 02.03.2020)

10000000216987

Дані про клас професійного ризику виробництва
платника єдиного внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 02.03.2020)

37

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 02.03.2020)

Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської області

Фінанси

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12741893&tb=sfs


Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

(всього 2 документи)
30.09.2019 № рішення 84789993

26.09.2019 № рішення 86783025

Господарські судові справи

(всього 5 документів)
22.01.2018 № рішення 71954383

22.12.2017 № рішення 71272508

11.12.2017 № рішення 70954787

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

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Судова практика та виконавчі провадження 
(Згадування у документах)

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12741893&tb=courts&CourtSearch%5BfilterLpf%5D%5B0%5D=2
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=84789993&cid=12741893
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=86783025&cid=12741893
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12741893&tb=courts&CourtSearch%5BfilterLpf%5D%5B0%5D=3
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=71954383&cid=12741893
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=71272508&cid=12741893
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=70954787&cid=12741893
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12741893&tb=finance


Справи призначені до розгляду Інформація відсутня у реєстрах

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Всього 1

01.07.2014 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Керівники / Підписанти

(всього 2 особи)
Шевчук Олександр Віталійович — керівник станом на 11.12.2019

Тесленко Фелікс Олександрович — керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари

(всього 8 осіб)
"компанія З Управління Активами "андере Ріхтінген" — учасник станом на 11.12.2019

Городілов Володимир Євгенович — бенефіціар станом на 11.12.2019

Мікуленко Олександр Володимирович — бенефіціар станом на 11.12.2019

Отримувачі доходу Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Пов'язані фізичні особи

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12741893&tb=courts
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12741893&tb=publications
https://youcontrol.com.ua/card/publication-details/bulletin-info/?id=13053173
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12741893&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12741893&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=0&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonName%5D=%D0%A8%D0%B5%D0%B2%D1%87%D1%83%D0%BA+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12741893&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=0&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonName%5D=%D0%A2%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%A4%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BA%D1%81+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12741893&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=2
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12741893&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=2&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonName%5D=%22%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%96%D1%8F+%D0%97+%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%22%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5+%D0%A0%D1%96%D1%85%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BD%22
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12741893&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=2&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonName%5D=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80+%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12741893&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=2&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonName%5D=%D0%9C%D1%96%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Суб'єкти декларування Інформація відсутня у реєстрах

Національні публічні діячі Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з публічними діячами Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання Інформація відсутня у реєстрах

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Перевірки державними службами

Контролюючий орган Тип перевірки Ступінь ризику Строки проведення Дата початку

Державна служба геології та надр
України

Планова не відомо 23.03.2020

Державна екологічна інспекція України Планова не відомо 08.07.2019

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12741893&tb=all-persons


Показати всі заплановані (2)

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12741893&tb=checks

