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Критерії: Універсальні

Фактор Повідомлення Актуально на

Припинена (відсутність
державної реєстрації) 

Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її
створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань, запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з неіснуючим
суб’єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта є фіктивною, а укладені з ним угоди - нікчемними. 

Партнерство з ним є дуже ризиковим, може спричинити негативні фінансові та податкові наслідки, навіть кримінальне
переслідування, тому від нього слід утриматись. 

Зв'язок з ліквідованою
юридичною особою 

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що
здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може
виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків. 

Контрагент фігурує 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. 

Відкриті виконавчі
провадження 

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 22.06.2022

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 3

Проблем не виявлено 531

D

Статус суб'єкта господарювання: припинено

Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою
юридичною особою. Кількість зв'язків: 12



В публічних медіа виявлено спірну інформацію
щодо контрагента



Відкрито виконавчих проваджень: 1
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Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше
майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках
і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. 

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію
бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності. 

Фактор Повідомлення Актуально на

  "Потрібна особлива увага"  1   "Потрібно звернути увагу"  4   "Проблем не виявлено"  420

Фактор Повідомлення Актуально на

Правосуб’єктність

Припинена (відсутність державної
реєстрації)

Статус суб'єкта господарювання: припинено Сьогодні

Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її
створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань, запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з
неіснуючим суб’єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта є фіктивною, а укладені з ним угоди - нікчемними. 

Партнерство з ним є дуже ризиковим, може спричинити негативні фінансові та податкові наслідки, навіть кримінальне
переслідування, тому від нього слід утриматись. 

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер) юридичної особи є
керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник
(контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така
юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом
господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності. 

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. 

Ризикові операційні ознаки

Перевірка за факторами фінансового моніторингу
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  "Потрібна особлива увага"  2   "Потрібно звернути увагу"  2   "Проблем не виявлено"  68

Відсутність виробничих/офісних
приміщень, інших активів,
достатніх для ведення юридичною
особою відповідного виду
господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником
будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад
тощо. 

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших
активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є
компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). 

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не
завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про
однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї. 

Наявна інформація, що юридична
особа не виконує законодавчих
вимог щодо подання звітності до
фіскальних органів/органів
статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо
подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може
вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може
бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для
приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу
органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності. 

Фактор Повідомлення Актуально на

Правосуб’єктність

Припинена (відсутність державної
реєстрації)

Статус суб'єкта господарювання: припинено Сьогодні

Відповідно до статей 91, 92 Цивільного кодексу України, правоздатність та дієздатність юридичної особи виникають з моменту її
створення і припиняються з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та
громадських формувань, запису про її припинення. Легальні правовідносини (в т.ч. укладення і виконання будь-яких договорів) з
неіснуючим суб’єктом неможливі де-юре. Будь-яка діяльність такого суб'єкта є фіктивною, а укладені з ним угоди - нікчемними. 

Партнерство з ним є дуже ризиковим, може спричинити негативні фінансові та податкові наслідки, навіть кримінальне
переслідування, тому від нього слід утриматись. 

Ризикові репутаційні ознаки

Перевірка за факторами податкової обачності

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер) юридичної особи є
керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник
(контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така
юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом
господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності. 

Ризикові операційні ознаки

Відсутність виробничих/офісних
приміщень, інших активів,
достатніх для ведення юридичною
особою відповідного виду
господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником
будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад
тощо. 

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших
активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є
компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). 

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не
завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про
однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї. 

Наявна інформація, що юридична
особа не виконує законодавчих
вимог щодо подання звітності до
фіскальних органів/органів
статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо
подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може
вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може
бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для
приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу
органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності. 

FinScore  D/1,8

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідків

 Висока
Розраховано на даних за 2016 рік,
більш актуальні дані відсутні для
обрахунку

Фінансова стійкість  Незадовільний рівень

Фінансовий скоринг

MarketScore  A/4

Ринкова потужність  Висока
Розраховано на даних за 2016 рік,
більш актуальні дані відсутні для
обрахунку

Потенціал до лідерства  Провідні позиції на ринку

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

Анкета Актуально на
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Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 22.06.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "БЕРЕЗНЯКИЖИТЛОБУД"

Скорочена назва ТОВ "БІК "БЕРЕЗНЯКИЖИТЛОБУД"

Статус юридичної особи
(Актуально на 22.06.2022)

Припинено

Код ЄДРПОУ 33884108

Дата реєстрації 07.12.2005

Відомості про строк, визначений засновниками
(учасниками) юридичної особи, судом або
органом, що прийняв рішення про припинення
юридичної особи, для заявлення кредиторами
своїх вимог

27.10.2017

Дата та номер запису про державну реєстрацію
припинення юридичної особи, підстава для його
внесення

Дата запису: 30.10.2017

Номер запису: 13551110028009095

Підстава: ДР припинення ЮО в результаті ліквідації

Уповноважені особи САМОЙЛЕНКО ЄВГЕНІЙ ОЛЕГОВИЧ
  — 05.07.2017, керівник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 6 703 100,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-
технічним обладнанням
68.31 Агентства нерухомості
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування в цих сферах

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 07400, Київська обл., місто
Бровари, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок
16, офіс 138

E-mail: bik2005@ukr.net

Телефон: +380445030225

Контакти з ЄДР

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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Країна та державний орган Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

Контакти з останнього тендеру

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи САМОЙЛЕНКО ЄВГЕНІЙ ОЛЕГОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 02225, місто Київ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО,
будинок 5, квартира 42

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 6 703 100,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 09.09.2020

3 об’єктів на 09.09.2020

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії 6 ліцензій

Учасники та бенефіціари Актуально на
22.06.2022

Власність та дозволи Актуально на
22.06.2022

Перевірка в списках санкцій Актуально на
21.06.2022

 Санкції РНБО (Ради національної
безпеки і оборони України)

 Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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 Санкційний список Міністерства
Фінансів США (OFAC)

 Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у
зв'язку з подіями в Україні

 Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційні списки Бюро промисловості
та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі
США

 Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 15.04.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.09.2021)

Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 06.09.2021)

Платник податків не має податкового боргу

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 15.04.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 338841026532

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 30.10.2017

Причина анулювання: лiквiдацiя за власним бажанням

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Фінансові показники, тис.грн.

Показники Активи Зобов'язання Виручка

2016 65 000 – 66 000 66 000 – 67 000 100 000 – 110 000

2015 130 000 – 140 000 130 000 – 140 000 190 – 200

2014 38 000 – 39 000 34 000 – 35 000 47 000 – 48 000

2013 3 600 – 3 700 1 400 – 1 500 16 000 – 17 000

2012 2 100 – 2 200 до 10000 6 600 – 6 700

Показники Обсяг імпорту, грн Дохід від експорту, грн

2022 - -

2021 - -

2020 - -

2019 - -

2018 - -

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 15.04.2021)

Броварська районна державна адміністрація Київської області

Фінанси

Зовнішньоекономічна
діяльність*
* Застереження для користувачів!

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 будь-які 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.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



2017 - -

2016 800 000 - 850 000 -

2015 4 000 000 - 4 500 000 -

2014 - -

2013 - -

2012 - -

2011 - -

2010 - -

2009 - -

2008 - -

Показники Обсяг імпорту, грн Дохід від експорту, грн

Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2016 100 000 000 - 150 000 000 0

2015 150 000 - 200 000 0

2014 45 000 000 - 50 000 000 7 982 469

2013 15 000 000 - 20 000 000 10 854 001

2012 6 500 000 - 7 000 000 10 278 989

2011 4 500 000 - 5 000 000 2 480 252

2010 2 500 000 - 3 000 000 1 591 951

2009 100 000 - 150 000 684 448

2008 1 000 000 - 1 500 000 0

2007 300 000 - 350 000 0

Тендери

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Цивільні судові справи
(всього 4 документи) 30.11.2017 № рішення 70752095

30.11.2017 № рішення 70642215

12.10.2017 № рішення 69529207

Кримінальні судові справи
(всього 12 документів) 24.01.2019 № рішення 80049764

01.02.2017 № рішення 64495042

16.11.2016 № рішення 62782803

Господарські судові справи
(всього 39 документів) 21.11.2016 № рішення 63056607

08.11.2016 № рішення 62715599

04.11.2016 № рішення 62515377

Адміністративні судові справи
(всього 22 документи) 28.10.2020 № рішення 92481839

28.10.2020 № рішення 92481846

22.09.2020 № рішення 91719254

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 3 документи) 04.12.2014 № рішення 52983851

08.09.2014 № рішення 52980629

04.08.2014 № рішення 52981115

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи
(всього 1 незавершене вп)

17.08.2015

Справи призначені до розгляду Інформація відсутня у реєстрах

Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
25.02.2022

Офіційні повідомлення Актуально на
21.06.2022
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Всього 11

19.10.2018 28.08.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

18.08.2017 Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в
результаті ліквідації

12.12.2014 Рiшення №129/03-р/к про визнання вчинення суб’єктами
господарювання порушень законодавства про захист економічної
конкуренції

12.12.2014 Рiшення №130/03-р/к про визнання вчинення суб’єктами
господарювання порушень законодавства про захист економічної
конкуренції

03.12.2014 Рiшення №117/03-р/к про визнання вчинення суб’єктами
господарювання порушень законодавства про захист економічної
конкуренції

  

  

  

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок �

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 7  Учасники / Бенефіціари 5  Отримувачі доходу 1

 Суб'єкти декларування 1  Національні публічні діячі 0  Вкладники / Позичальники 0

 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

1  Особи пов'язані з
публічними діячами

0  Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Перевірки державними службами Актуально на
25.02.2022

Історія змін

25.03.2008
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНО-
ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "БЕРЕЗНЯКИЖИТЛОБУД"

Найменування юридичної особи 

Контактна інформація
(всього 16 змін)
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17.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

07400, Київська обл., місто Бровари, ВУЛИЦЯ ГАГАРІНА, будинок 16,
офіс 138 
Тел: +380445030225 
E-mail: bik2005@ukr.net 

26.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

02091, м.Київ, Дарницький район, ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 56 
Тел: +380445030225 
E-mail: bik2005@ukr.net 

19.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

02132, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЗАВАЛЬНА, будинок 10-Б 
Тел: +380445030225 
E-mail: bik2005@ukr.net 

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

02132, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ЗАВАЛЬНА, будинок 10-Б 
Тел: 8(044)503-02-25 

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ЗАВАЛЬНА БУД.10-Б 
Тел: 8(044)503-02-25 

22.07.2014
ДАТА ЗМІНИ

02132, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЗАВАЛЬНА, БУДИНОК 10-
Б 
Тел: 044296-30-54 

21.07.2014
АКТУАЛЬНО НА

02152, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СЕРАФИМОВИЧА,
БУДИНОК 15-А 
Тел: 044296-30-54 

19.08.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Киев, вул. Серафимовича, буд.15-а 
Тел: 044296-30-54 

16.08.2013
ДАТА ЗМІНИ

02152, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СЕРАФИМОВИЧА,
БУДИНОК 15-А 
Тел: 234-68-52 

15.08.2013
АКТУАЛЬНО НА

02125, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АЛІШЕРА НАВОЇ,
БУДИНОК 76 
Тел: 234-68-52 

27.11.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АЛІШЕРА НАВОЇ БУД. 76 
Тел: 234-68-52 

03.06.2008
ДАТА ЗМІНИ

02125, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ АЛІШЕРА НАВОЇ,
БУДИНОК 76 
Тел: 234-68-52 

03.06.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АЛІШЕРА НАВОЇ БУД. 76 
Тел: 234-68-52 

26.03.2008
ДАТА ЗМІНИ

02152, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ТИЧИНИ, БУДИНОК
20 
Тел: 234-68-52 
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https://youcontrol.com.ua/search/?q=07400,%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%93%D0%90%D0%93%D0%90%D0%A0%D0%86%D0%9D%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2016,%20%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81%20138&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02091,%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,%20%D0%A5%D0%90%D0%A0%D0%9A%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%95%20%D0%A8%D0%9E%D0%A1%D0%95,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2056&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02132,%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%97%D0%90%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2010-%D0%91&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02132,%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%97%D0%90%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2010-%D0%91&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92%20%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%20%20%D0%92%D0%A3%D0%9B.%D0%97%D0%90%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%20%D0%91%D0%A3%D0%94.10-%D0%91&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02132,%20%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92,%20%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%97%D0%90%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90,%20%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9A%2010-%D0%91&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02152,%20%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92,%20%D0%94%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%90,%20%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9A%2015-%D0%90&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9C.%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2,%20%D0%B2%D1%83%D0%BB.%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%B0,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4.15-%D0%B0&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02152,%20%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92,%20%D0%94%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%90,%20%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9A%2015-%D0%90&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02125,%20%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92,%20%D0%94%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%A0%D0%90%20%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%87,%20%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9A%2076&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92,%20%D0%94%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0-%D0%9D%20%D0%92%D0%A3%D0%9B.%20%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%A0%D0%90%20%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%87%20%D0%91%D0%A3%D0%94.%2076&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02125,%20%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92,%20%D0%94%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%A0%D0%90%20%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%87,%20%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9A%2076&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92,%20%D0%94%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0-%D0%9D%20%D0%92%D0%A3%D0%9B.%20%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%A8%D0%95%D0%A0%D0%90%20%D0%9D%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%87%20%D0%91%D0%A3%D0%94.%2076&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02152,%20%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92,%20%D0%94%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D,%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%98%D0%9D%D0%98,%20%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9A%2020&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


26.03.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ПРОСП. ТИЧИНИ БУД. 20 
Тел: 234-68-52 

25.03.2008
АКТУАЛЬНО НА

02092, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛАЗО СЕРГІЯ,
БУДИНОК 6, ОФІС 7 
Тел: 234-68-52 

13.12.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЛАЗО БУД. 6 ОФІС 7 
Тел: 234-68-52 

17.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

САМОЙЛЕНКО ЄВГЕНІЙ ОЛЕГОВИЧ

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

СУХЕЦЬКИЙ РОМАН ПЕТРОВИЧ

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МУЛЬ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ

01.06.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СТРІХАРСЬКИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

27.11.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КУДЕЛЯ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

13.12.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СТРІХАРСЬКИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

17.07.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

19.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КАМАЄВА ВІТА ПЕТРІВНА

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

13.12.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.39.0 - НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ПРОДУКТАМИ
ХАРЧУВАННЯ, НАПОЯМИ ТА ТЮТЮНОВИМИ ВИРОБАМИ

Керівники
(всього 5 змін)

За 16 років 6 місяців 9 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3
роки 3 місяці 19 днів

Підписанти
(всього 1 зміна)

Види діяльності
(всього 1 зміна)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92,%20%D0%94%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0-%D0%9D%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9F.%20%D0%A2%D0%98%D0%A7%D0%98%D0%9D%D0%98%20%D0%91%D0%A3%D0%94.%2020&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02092,%20%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92,%20%D0%94%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%9B%D0%90%D0%97%D0%9E%20%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%86%D0%AF,%20%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9A%206,%20%D0%9E%D0%A4%D0%86%D0%A1%207&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92,%20%D0%94%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0-%D0%9D%20%D0%92%D0%A3%D0%9B.%20%D0%9B%D0%90%D0%97%D0%9E%20%D0%91%D0%A3%D0%94.%206%20%D0%9E%D0%A4%D0%86%D0%A1%207&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%99%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%84%D0%92%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%86%D0%99%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A1%D0%A3%D0%A5%D0%95%D0%A6%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9D%20%D0%9F%D0%95%D0%A2%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/search/?q=%D0%9C%D0%A3%D0%9B%D0%AC%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%20%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%86%D0%A5%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%86%D0%99%20%D0%9F%D0%95%D0%A2%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/search/?q=%D0%9A%D0%A3%D0%94%D0%95%D0%9B%D0%AF%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%20%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/search/?q=%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%86%D0%A5%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%86%D0%99%20%D0%9F%D0%95%D0%A2%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/search/?q=%D0%9A%D0%90%D0%9C%D0%90%D0%84%D0%92%D0%90%20%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90%20%D0%9F%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


02.01.2021
АКТУАЛЬНО НА САМОЙЛЕНКО ЄВГЕНІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02225, місто Київ, ПРОСПЕКТ
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 5, квартира 42 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 703 100 грн.

16.10.2020
АКТУАЛЬНО НА САМОЙЛЕНКО ЄВГЕНІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02225, місто Київ, ПРОСПЕКТ
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 5, квартира 42 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 703 100 грн.

14.10.2020
АКТУАЛЬНО НА САМОЙЛЕНКО ЄВГЕНІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02225, місто Київ, ПРОСПЕКТ
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 5, квартира 42 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 703 100 грн.

20.09.2020
АКТУАЛЬНО НА САМОЙЛЕНКО ЄВГЕНІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 02225, місто Київ, ПРОСПЕКТ МАЯКОВСЬКОГО,
будинок 5, квартира 42 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 703 100 грн.

05.11.2019
АКТУАЛЬНО НА САМОЙЛЕНКО ЄВГЕНІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 02225, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 5, квартира 42 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 703 100 грн.

17.07.2017
АКТУАЛЬНО НА САМОЙЛЕНКО ЄВГЕНІЙ ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 02225, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 5, квартира 42 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 703 100 грн.

29.09.2016
АКТУАЛЬНО НА КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ВІТЮГОВ ДМИТРО

ЄВГЕНОВИЧ

Адреса засновника: ПАСПОРТ , 25031, , КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ,
МІСТО КІРОВОГРАД, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ СТАЛІНГРАДА, БУДИНОК 32,
КВАРТИРА 92 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УПРАВЛІННЯ
ПОСТАЧАННЯ ТА СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" 
Код ЄДРПОУ засновника : 39058346 
Адреса засновника: 02160, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ ФАНЕРНА,
будинок 4, офіс 302 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 703 100 грн.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 7 змін)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%99%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%84%D0%92%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%86%D0%99%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%99%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%84%D0%92%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%86%D0%99%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%99%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%84%D0%92%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%86%D0%99%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%99%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%84%D0%92%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%86%D0%99%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%99%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%84%D0%92%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%86%D0%99%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%99%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%84%D0%92%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%86%D0%99%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%AE%D0%93%D0%9E%D0%92%20%D0%94%D0%9C%D0%98%D0%A2%D0%A0%D0%9E%20%D0%84%D0%92%D0%93%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=39058346&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=39058346&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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19.07.2016
АКТУАЛЬНО НА КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТРІХАНСЬКИЙ

АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЇВ ПРОСПЕКТ ГАГАРІНА БУДИНОК 12/1
КВАРТИРА 73 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТРІХАРСЬКИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ

Адреса засновника: 02094, м.Київ, Дніпровський район, ПРОСПЕКТ
ГАГАРІНА, будинок 12/1, квартира 73 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 703 100 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

СТРІХАРСЬКИЙ АНДРІЙ ПЕТРОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 847 100 грн.

26.03.2008
Дані перевіряються

СТРIХАРСЬКИЙ АНДРIЙ ПЕТРОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 35 000 грн.

13.12.2005
Дані перевіряються

КЛАЦУН ЯРОСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 21 000 грн.

СТРIХАРСЬКИЙ АНДРIЙ ПЕТРОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 14 000 грн.

19.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

6 703 100 грн.

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

847 100 грн.

22.07.2014
ДАТА ЗМІНИ

200 000 грн.

13.12.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

35 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 3 зміни)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%86%D0%A5%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%86%D0%99%20%D0%9F%D0%95%D0%A2%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/search/?q=%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%86%D0%A5%D0%90%D0%A0%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%86%D0%99%20%D0%9F%D0%95%D0%A2%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/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023

