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Експрес-аналіз
Аналітичний показник на основі 544 факторів

Замовити експертизу

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. 

Недостатній розмір
статутного капіталу 

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може
свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного
капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо
може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні
кредитування тощо. 

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож
потребує належної уваги. 

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. 

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 12.07.2022

Потрібна особлива увага 3

Потрібно звернути увагу 0

Проблем не виявлено 531

D

Статус суб'єкта господарювання: припинено

Розмір статутного капіталу: 100 грн.

Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою
юридичною особою. Кількість зв'язків: 10
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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

Вплив та координація дій третіми
особами на прийняття рішень
кінцевим бенефіціарним власником
(контролером) стосовно
господарської діяльності
юридичної особи

Наявна інформація про вплив та координацію дій третіми
особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним
власником (контролером) стосовно господарської діяльності
юридичної особи

Сьогодні

Вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно
господарської діяльності юридичної особи, може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова
Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може свідчити про те, що особи, які є справжніми власниками, можуть приховувати свою
причетність до цього контрагента використовуючи послуги пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального
сервісу). Партнерство з таким «непрозорим» контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує
підвищеної 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. 
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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

Вплив та координація дій третіми
особами на прийняття рішень
кінцевим бенефіціарним власником
(контролером) стосовно
господарської діяльності
юридичної особи

Наявна інформація про вплив та координацію дій третіми
особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним
власником (контролером) стосовно господарської діяльності
юридичної особи

Сьогодні

Вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно
господарської діяльності юридичної особи, може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова
Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може свідчити про те, що особи, які є справжніми власниками, можуть приховувати свою
причетність до цього контрагента використовуючи послуги пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального
сервісу). Партнерство з таким «непрозорим» контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує
підвищеної обачності. 

Ризикові операційні ознаки

Перевірка за факторами податкової обачності
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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/1,4

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідків

 Висока
Розраховано на даних за 2013 рік,
більш актуальні дані відсутні для
обрахунку

Фінансова стійкість  Незадовільний 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
реєстрів України актуальну на момент запиту

Повне найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІОЛЕНД"

Скорочена назва ПП"ДІОЛЕНД"

Статус юридичної особи Припинено

Код ЄДРПОУ 33484713

Дата реєстрації 25.04.2005

Анкета Актуально на
12.07.2022
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Відомості про строк, визначений засновниками
(учасниками) юридичної особи, судом або
органом, що прийняв рішення про припинення
юридичної особи, для заявлення кредиторами
своїх вимог

05.05.2015

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

Дата запису: 22.07.2015

Номер запису: 14151120017035833

Підстава: ДР припинення ЮО в результаті реорганізації

Уповноважені особи СОРОКІВСЬКИЙ АНДРІЙ АНТОНОВИЧ
  — 11.10.2013, керівник
СОРОКІВСЬКИЙ АНДРІЙ АНТОНОВИЧ
  — 11.10.2013, підписант (Відомості відсутні)

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 100,00 грн

Організаційно-правова форма ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:
47.30 Роздрібна торгівля пальним
Інші:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними
продуктами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 79067, Львівська обл., місто
Львів, ВУЛИЦЯ БОГДАНІВСЬКА,
будинок 15-А

Телефон: 468817
80979548302

Контакти з останнього тендеру

Відомості про органи управління юридичної
особи

ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Контакти з ЄДР

Учасники та бенефіціари Актуально на
12.07.2022
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Країна та державний орган Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

Перелік засновників юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ"
Код ЄДРПОУ засновника: 31729918

Адреса засновника: Україна, 79056, Львівська обл., місто Львів, ВУЛ.ПЛАСТОВА,
будинок 1

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 100,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Дані про юридичних осіб-правонаступників:
повне найменування та місцезнаходження
юридичних осіб-правонаступників, їх
ідентифікаційні коди

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОККО-НАФТОПРОДУКТ"

Код ЄДРПОУ: 36670361

Місцезнаходження: Україна, 79056, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ
ПЛАСТОВА, будинок 1

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 21.11.2019

Дані відсутні у реєстрах на 21.11.2019

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії Дані відсутні у реєстрах

Філіали та правонаступники Актуально на
12.07.2022

Власність та дозволи Актуально на
12.07.2022

Перевірка в списках санкцій Актуально на
11.07.2022

 Санкції РНБО (Ради національної
безпеки і оборони України)

 Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 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

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=31729918&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=31729918&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=36670361&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


 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 07.02.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2022)

Припинено (ліквідовано, закрито, реорганізовано)

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 06.02.2022)

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 07.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 334847102287

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 24.03.2015

Причина анулювання: лiквiдацiя за власним бажанням

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА IНIЦIАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 07.02.2022)

Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Фінансові показники, тис.грн.

Показники Активи Зобов'язання Виручка

2013 1 800 – 1 900 1 900 – 2 000 85 – 90

2011 950 – 960 1 000 – 1 100 110 – 120

2010 6 000 – 6 100 6 100 – 6 200 0

2009 6 100 – 6 200 6 100 – 6 200 0

2008 190 – 200 190 – 200 0

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 121 документ) 04.12.2018 № рішення 78484271

10.09.2018 № рішення 76384428

04.09.2018 № рішення 76265263

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 Інформація відсутня у реєстрах

22.07.2015 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього 5

Фінанси

Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
25.02.2022

Офіційні повідомлення Актуально на
11.07.2022

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10539646&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=3
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=78484271&cid=10539646
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=76384428&cid=10539646
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=76265263&cid=10539646
https://youcontrol.com.ua/events/?id=16416768&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


Всього 5

03.03.2015 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ЗАСНОВНИКАМИ (УЧАСНИКАМИ)
АБО УПОВНОВАЖЕНИМ НИМИ ОРГАНОМ РІШЕННЯ ЩОДО
ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

03.03.2015 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД КОМІСІЇ З ПРИПИНЕННЯ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (КОМІСІЇ З РЕОРГАНІЗАЦІЇ, ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ)
ТА ЇЇ ГОЛОВУ АБО ПРИЗНАЧЕННЯ ЛІКВІДАТОРА

15.12.2014 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

09.07.2009 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

  

  

  

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок �

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 4  Учасники / Бенефіціари 1  Отримувачі доходу 0

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

 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

0  Особи пов'язані з
публічними діячами

0  Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Перевірки державними службами Актуально на
25.02.2022

Історія змін

08.07.2009
АКТУАЛЬНО НА

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДІОЛЕНД"

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

79067, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ БОГДАНІВСЬКА, будинок
15-А 
Тел: 468817, 80979548302 

22.07.2015
АКТУАЛЬНО НА

79067, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
БОГДАНІВСЬКА, БУДИНОК 15-А 
Тел: 46-88-17, 380979548302 

Найменування юридичної особи 

Контактна інформація
(всього 10 змін)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10539646&tb=publications&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/events/?id=15380416&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/events/?id=15381554&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/events/?id=14700673&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/events/?id=10539647&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10539646&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10539646&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=2
https://youcontrol.com.ua/search/?q=79067,%20%D0%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%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%9B%D1%8C%D0%B2%D1%96%D0%B2,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%91%D0%9E%D0%93%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2015-%D0%90&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=79067,%20%D0%9B%D0%AC%D0%92%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%9B.,%20%D0%9C%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9B%D0%AC%D0%92%D0%86%D0%92,%20%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%90%D0%9A%D0%86%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%91%D0%9E%D0%93%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%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


23.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ЛЬВІВ ЛЬВІВ ЛИЧАКІВСЬКИЙ
ВУЛ.БОГДАНІВСЬКА БУД.15-А 
Тел: 46-88-17, 380979548302 

15.12.2014
ДАТА ЗМІНИ

79067, ЛЬВІВСЬКА ОБЛ., МІСТО ЛЬВІВ, ЛИЧАКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ
БОГДАНІВСЬКА, БУДИНОК 15-А 
Тел: 043246-88-17, 0979548302 

14.12.2014
АКТУАЛЬНО НА

21034, ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ВІННИЦЯ, ЗАМОСТЯНСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ ЗАЛІЗНИЧНА, БУДИНОК 13 А 
Тел: 043246-88-17, 0979548302 

22.08.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Вінницька обл., М.Вінниця, вул. Залізнична, буд.13 а 
Тел: 043246-88-17, 0979548302 

30.01.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Область - Вінницька, Район - м.Вінниця, м. Вінниця, ВУЛ.ЗАЛIЗНИЧНА ,
БУД.13 А 
Тел: 46-88-17, 80979548302 

21.07.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.ВIННИЦЯ, ЗАМОСТЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЗАЛIЗНИЧНА БУД. 13А 
Тел: 52-58-00 

09.07.2009
ДАТА ЗМІНИ

21034, ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ВІННИЦЯ, ЗАМОСТЯНСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ ЗАЛІЗНИЧНА, БУДИНОК 13 А 
Тел: 46-88-17 

08.07.2009
АКТУАЛЬНО НА

21050, ВІННИЦЬКА ОБЛ., МІСТО ВІННИЦЯ, ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ ХЛІБНА, БУДИНОК 23, КВАРТИРА 28 
Тел: 46-88-17 

05.05.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.ВІННИЦЯ, ЛЕНІНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ХЛІБНА БУД. 23, KB. 28 
Тел: 46-88-17 

22.10.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Сороківський Андрій Антонович

21.07.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ГУМЕНЮК НАЗАР ТАРАСОВИЧ

05.05.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДИШЛИВЕНКО ІГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

СОРОКІВСЬКИЙ АНДРІЙ АНТОНОВИЧ

Керівники
(всього 2 зміни)

За 17 років 2 місяці 7 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 8
років 7 місяців 4 дні

Підписанти

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9B%D0%AC%D0%92%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC/%D0%9C.%D0%9B%D0%AC%D0%92%D0%86%D0%92%20%D0%9B%D0%AC%D0%92%D0%86%D0%92%20%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%90%D0%9A%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%20%D0%92%D0%A3%D0%9B.%D0%91%D0%9E%D0%93%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%91%D0%A3%D0%94.15-%D0%90&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=79067,%20%D0%9B%D0%AC%D0%92%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%9B.,%20%D0%9C%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9B%D0%AC%D0%92%D0%86%D0%92,%20%D0%9B%D0%98%D0%A7%D0%90%D0%9A%D0%86%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%91%D0%9E%D0%93%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%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=21034,%20%D0%92%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%9B.,%20%D0%9C%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%92%D0%86%D0%9D%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%AF,%20%D0%97%D0%90%D0%9C%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AF%D0%9D%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%97%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%97%D0%9D%D0%98%D0%A7%D0%9D%D0%90,%20%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9A%2013%20%D0%90&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,%20%D0%9C.%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F,%20%D0%B2%D1%83%D0%BB.%20%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4.13%20%D0%B0&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

47.30 - роздрібна торгівля пальним

21.07.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

50.50.0 - РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ПАЛЬНИМ

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.21.0 - ОПТОВА ТОРГІВЛЯ ЗЕРНОМ ТА КОРМАМИ ДЛЯ ТВАРИН

28.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ" 
Код ЄДРПОУ засновника : 31729918 
Адреса засновника: Україна, 79056, Львівська обл., місто Львів, ВУЛ.ПЛАСТОВА,
будинок 1 
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ" 
Код ЄДРПОУ засновника : 31729918 
Адреса засновника: 79056, Львівська обл., місто Львів, Личаківський район,
ВУЛ.ПЛАСТОВА, будинок 1 
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОНЦЕРН ГАЛНАФТОГАЗ" 
Код ЄДРПОУ засновника : 31729918 
Адреса засновника: 79056, Львівська обл., місто Львів, Личаківський район,
ВУЛ.ПЛАСТОВА, будинок 1 
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

21.07.2009
Дані перевіряються

ДИШЛИВЕНКО IГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
Вибув із складу засновників

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВАРТЕТ" 
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

18.05.2005
Дані перевіряються

ДИШЛИВЕНКО ЎГОР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

05.05.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

100 грн.

Види діяльності
(всього 2 зміни)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)

Розмір статутного капіталу
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