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Обмежена компетенція посадових осіб 

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад,
при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки
для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може
бути визнано недійсним. 

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги. 

Засновники/учасники в так званих
«офшорах», визнаних в Україні. (Постанова
Кабінету Міністрів України №1045) 

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з
яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських
операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування. 

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010
№1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у
зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів
(робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для
проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів. 

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити
про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента,
використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). 

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат
негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності. 

Засновники/учасники в «офшорах», визнаних
в Україні (Розпорядження Кабінету Міністрів
України №143-р) 
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Сьогодні

Сьогодні

Сьогодні

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон. 

Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з
контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних
фінансових операцій. 

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи,
уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з
контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і
саме по собі нести негативні репутаційні наслідки. 

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру, тому
потребує підвищеної обачності. 

Судові рішення, пов'язані з контрагентом 

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може 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. 

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. 

Широкий перелік зареєстрованих видів
діяльності 

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних
результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік
видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності. 

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги. 

Зв'язок з компанією в стані припинення 

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою 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. 

Фактор Повідомлення Актуально на

Кількість судових справ компанії,
де вона виступає відповідачем,
за останні 3 роки: 9
Кількість кримінальних судових
справ, пов'язаних з компанією,
за останні 3 роки: 79
Кількість судових справ компанії,
за останні 3 роки: 102



В публічних медіа виявлено
спірну інформацію щодо
контрагента



Кількість видів діяльності: 15

Наявний зв'язок контрагента з
компанією в стані припинення.
Кількість зв'язків: 2
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СьогодніЗв'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. 

Фактор Повідомлення Актуально на

  "Потрібна особлива увага"  0   "Потрібно звернути увагу"  4   "Проблем не виявлено"  412

Наявний зв'язок контрагента з
ліквідованою юридичною
особою. Кількість зв'язків: 1



Фактор Повідомлення Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

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

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. 

Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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  "Потрібна особлива увага"  0   "Потрібно звернути увагу"  7   "Проблем не виявлено"  64

Засновники/учасники в
«офшорах», визнаних в Україні
(Розпорядження Кабінету Міністрів
України №143-р)

Адреса T& A Industries Ltd у офшорі Співдружність Домініки Сьогодні

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон. 

Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій
з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних
фінансових операцій. 

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи,
уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з
контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і
саме по собі нести негативні репутаційні наслідки. 

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру,
тому потребує підвищеної обачності. 

Ризикові зв`язки

Місцезнаходження учасників /
кінцевих бенефіціарних власників
(контролерів) в ризикових
юрисдикцій (Corruption Perceptions
Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index):
Співдружність Домініки

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency
International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств
сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних
різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з
контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу,
негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому
потребує належної уваги. 

Фактор Повідомлення Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Перевірка за факторами податкової обачності

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



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. 

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 190 КК
України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 190 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства Дата першого документа по справі Дата останнього документа по справі № справи

Кримінальне 27.01.2020 27.01.2020 757/3673/20-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність
стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування
злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного
банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків
партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері
господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=9162029&tb=courts&CourtSearch%5BfilterCsnb%5D=757/3673/20-%D0%BA


Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 191 КК
України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 191 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства Дата першого документа по справі Дата останнього документа по справі № справи

Кримінальне 22.12.2020 22.12.2020 757/56582/20-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність
стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування
злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного
банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків
партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері
господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні
провадження щодо господарських
злочинів (за статтею 205 КК
України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері
господарської діяльності (за статтею 205 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства Дата першого документа по справі Дата останнього документа по справі № справи

Кримінальне 02.07.2019 02.07.2019 756/7431/19

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність
стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування
злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного
банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків
партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері
господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=9162029&tb=courts&CourtSearch%5BfilterCsnb%5D=757/56582/20-%D0%BA
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=9162029&tb=courts&CourtSearch%5BfilterCsnb%5D=756/7431/19


Інформація про кримінальні
провадження щодо господарських
злочинів (за статтею 205-1 КК
України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері
господарської діяльності (за статтею 205-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства Дата першого документа по справі Дата останнього документа по справі № справи

Кримінальне 27.01.2020 27.01.2020 757/3673/20-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність
стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування
злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного
банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків
партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері
господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо господарських
злочинів (за статтею 212 КК
України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері
господарської діяльності (за статтею 212 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства Дата першого документа по справі Дата останнього документа по справі № справи

Кримінальне 02.07.2019 02.07.2019 756/7431/19

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність
стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування
злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного
банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків
партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері
господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=9162029&tb=courts&CourtSearch%5BfilterCsnb%5D=757/3673/20-%D0%BA
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=9162029&tb=courts&CourtSearch%5BfilterCsnb%5D=756/7431/19


Інформація про кримінальні
провадження щодо господарських
злочинів (за статтею 212-1 КК
України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері
господарської діяльності (за статтею 212-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства Дата першого документа по справі Дата останнього документа по справі № справи

Кримінальне 21.02.2019 21.02.2019 761/6092/19

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність
стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування
злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного
банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків
партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері
господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

FinScore  C/2,3

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідків

 Середня

Фінансова стійкість  Задовільний рівень

Фінансовий скоринг

MarketScore  A/3.9

Ринкова потужність  Висока

Потенціал до лідерства  Провідні позиції на ринку

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
(Актуально на 11.02.2022)

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТРОБУД"

Скорочена назва ПРАТ "МЕТРОБУД"

Статус юридичної особи
(Актуально на 11.02.2022)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 32961977

Дата реєстрації 25.05.2004 (17 років 8 місяців)

Уповноважені особи МЕТЕЛИЦЯ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
  — (Відповідно до статуту), керівник

Анкета Актуально на
11.02.2022

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=9162029&tb=courts&CourtSearch%5BfilterCsnb%5D=761/6092/19
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=9162029&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190


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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 675 000,00 грн

Організаційно-правова форма АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Назва установчого документа Статут

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:
42.12 Будівництво залізниць і метрополітену
Інші:
43.11 Знесення
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.
64.19 Інші види грошового посередництва
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування в цих сферах
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
41.10 Організація будівництва будівель
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
42.13 Будівництво мостів і тунелів
71.11 Діяльність у сфері архітектури

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ПРОРІЗНА, будинок 8

Веб сторінка: pratmetrobud.kiev.ua

E-mail: m32961977@ukr.net,

Телефон: +38(067)-238-47-45,

Контакти з останнього тендеру
(10.02.2022)

Контактна особа: Володимир Ярмоленко

E-mail: shat.g@ukr.net

Телефон: +380674015001

Адреса: 01034 м. Київ м.Київ ВУЛИЦЯ
ПРОРІЗНА, будинок 8

Контакти

Учасники та бенефіціари Актуально на
11.02.2022

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

file://pratmetrobud.kiev.ua
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Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ.
Розмір внеску до статутного фонду: 675 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій (>5%)
(Станом на 3 кв 2021 р.)

T& A Industries Ltd

Країна реєстрації:  Співдружність Домініки

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 410192

Від загальної кількості (%): 15.19

ЗАВІНОВСЬКИЙ ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.25

Кількість: 675002

Від загальної кількості (%): 25.00

Інформація про кінцевого бенефіціарного
власника (контролера) юридичної особи, у тому
числі кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) її засновника, якщо засновник -
юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності), країна громадянства, місце
проживання, а також повне найменування та
ідентифікаційний код (для резидента) засновника
юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим
бенефіціарним власником (контролером), або
інформація про відсутність кінцевого
бенефіціарного власника (контролера)
юридичної особи, у тому числі кінцевого
бенефіціарного власника (контролера) її
засновника

ЗАВІНОВСЬКИЙ ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 01042, місто Київ, Тверський тупик, будинок 9,
квартира 54.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 25
ТОКАРЕВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02095, місто Київ, вул.Княжий Затон, будинок 16В,
квартира 29.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 25.09

Філіали та правонаступники Актуально на
11.02.2022

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=T%2526amp%253B+A+Industries+Ltd&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190


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

Дані про відокремлені підрозділи юридичної
особи

Департамент спеціальних робіт Приватного акціонерного товариства
"Метробуд"

Код ЄДРПОУ ВП: 44436473

Місцезнаходження ВП: Україна, 01001, місто Київ, вул.Прорізна (Шевченківський
р-н), будинок 8.
Департамент гірничо-капітальних робіт Приватного акціонерного товариства
«Метробуд»

Код ЄДРПОУ ВП: 44463418

Місцезнаходження ВП: Україна, 01001, місто Київ, вул.Прорізна (Шевченківський
р-н), будинок 8.

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 30.11.2021

Дані відсутні у реєстрах на 30.11.2021

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності 19 транспортних засобів

Ліцензії 6 ліцензій

Власність та дозволи Актуально на
11.02.2022

Перевірка в списках санкцій Актуально на
10.02.2022

 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

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

 Зведений санкційний список Австралії  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
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Фінансові показники, тис.грн.

Показники Активи Зобов'язання Виручка

2020 97 118 141 282 53 620

 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 11.02.2022

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)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 10.02.2022)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 11.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 11.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 11.02.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 329619726593

Дата реєстрації: 07.07.2004

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 11.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 11.02.2022)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси
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2019 31 000 – 32 000 80 000 – 81 000 510 – 520

2018 230 000 – 240 000 280 000 – 290 000 26 000 – 27 000

2017 290 000 – 300 000 330 000 – 340 000 20 000 – 21 000

2016 300 000 – 310 000 340 000 – 350 000 21 000 – 22 000

Показники Активи Зобов'язання Виручка

Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2022 – 2 474 350

2021 – 22 189 892

2020 53620000 0

2019 500 000 - 550 000 0

2018 25 000 000 - 30 000 000 0

2017 20 000 000 - 25 000 000 0

2016 20 000 000 - 25 000 000 0

2015 15 000 000 - 20 000 000 0

2014 15 000 000 - 20 000 000 203 500

2013 60 000 000 - 65 000 000 129 500

2012 250 000 000 - 300 000 000 129 500

2011 250 000 000 - 300 000 000 0

2010 70 000 000 - 75 000 000 0

2009 40 000 000 - 45 000 000 0

2008 200 000 000 - 250 000 000 0

Тендери

Судова практика та виконавчі Актуально на
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Цивільні судові справи
(всього 18 документів) 10.09.2020 № рішення 91945203

10.09.2020 № рішення 91945207

24.03.2020 № рішення 88400873

Кримінальні судові справи
(всього 139 документів) 22.12.2020 № рішення 93833735

14.05.2020 № рішення 89288617

06.05.2020 № рішення 89130878

Господарські судові справи
(всього 188 документів) 26.01.2022 № рішення 102796885

01.12.2021 № рішення 101829603

02.11.2021 № рішення 100734540

Адміністративні судові справи
(всього 118 документів) 20.12.2021 № рішення 102076229

20.12.2021 № рішення 102076230

02.12.2021 № рішення 101567647

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 3 документи) 20.02.2017 № рішення 65627115

23.01.2012 № рішення 21247622

13.01.2012 № рішення 21140199

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ) 16.03.2022, 15:20 910/357/20 (910/11767/21)

провадження 
(Згадування у документах)

11.02.2022

Офіційні повідомлення Актуально на
10.02.2022
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Всього 7

22.12.2018 Місяць початку перевірки ДФС: 10. Розділ I. Документальні планові
перевірки платників податків - юридичних осіб (2019 рік)

30.01.2018 07.08.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018
рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з
надзвичайних ситуацій

23.12.2016 10.07.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України

23.12.2016 10.07.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління
Держпраці у Київській області

30.11.2015 10.08.2016 - Перевірка згідно плану комплексних планових заходів
державного нагляду на 2016 рік. Орган державного нагляду: Головне
Управління Держпраці у Київській області

  

  

  

Контролюючий орган Тип перевірки Дата проведення

1. Контролюючий орган Державна податкова служба України Тип перевірки Планова Дата проведення 07.2022

Предмет здійснення заходу Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних
осіб, Підрозділ Б. Інші платники податків, I група - основні підприємства

Місце проведення перевірки Україна, м. Київ

Всього запланованих перевірок: 1 Перейдіть до розділу щоб переглянути всі записи

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 3  Учасники / Бенефіціари 14  Отримувачі доходу 7

 Суб'єкти декларування 7  Національні публічні діячі 0  Вкладники / Позичальники 0

 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

5  Особи пов'язані з
публічними діячами

0  Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Перевірки державними службами Актуально на
10.02.2022

Історія змін
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17.08.2010
ДАТА ЗМІНИ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТРОБУД"

16.08.2010
АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МЕТРОБУД"

25.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 8 
Тел: +38(067)-238-47-45, 
E-mail: m32961977@ukr.net, 
Сайт: pratmetrobud.kiev.ua 

08.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 8 
Тел: +38(067)-238-47-45, 
E-mail: m32961977@ukr.net, 
Сайт: pratmetrobud.kiev.ua 

27.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 8 
Тел: +38(067)-238-47-45, 
E-mail: m32961977@ukr.net, 
Сайт: pratmetrobud.kiev.ua 

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 8 
Тел: +38(067)-238-47-45, 
E-mail: m32961977@ukr.net, 
Сайт: pratmetrobud.kiev.ua 

10.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 8 
Тел: +38(067)-238-47-45, 
E-mail: m32961977@ukr.net, 
Сайт: pratmetrobud.kiev.ua 

28.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 8 
Тел: +38(067)-238-47-45 
E-mail: m32961977@ukr.net 
Сайт: pratmetrobud.kiev.ua 

10.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 8 
Тел: +380672384745 
E-mail: m32961977@ukr.net 
Сайт: pratmetrobud.kiev.ua 

21.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 8 
Тел: +380672384745 
E-mail: m32961977@ukr.net 
Сайт: pratmetrobud.kiev.ua 

03.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 8 
Тел: +380672384745 
E-mail: m32961977@ukr.net 
Сайт: pratmetrobud.kiev.ua 

Найменування юридичної особи 
(всього 1 зміна)

Контактна інформація
(всього 14 змін)
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https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%252C+01034%252C+%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2597%25D0%259D%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+8&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
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27.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

01034, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 8 
Тел: 0442293582 

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

01034, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА, будинок 8 
Тел: 044229-35-82, 2302021 

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ПРОРІЗНА БУД.8 
Тел: 044229-35-82, 2302021 

01.10.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Киев, вул. Прорізна, буд.8 
Тел: 044229-35-82, 2302021 

16.08.2010
АКТУАЛЬНО НА

01034, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ПРОРІЗНА,
БУДИНОК 8 
Тел: 234-57-03, 2302021 

27.05.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПРОРІЗНА БУД. 8 
Тел: 234-57-03, 2302021 

08.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Метелиця Олександр Миколайович

27.05.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЯРМОЛЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

3 квартал 2021 року
АКТУАЛЬНО НА

T& A Industries Ltd Співдружність Домініки
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 410192
Від загальної кількості (%): 15.19
Завіновський Ігор Станіславович Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 675002
Від загальної кількості (%): 25.00

Керівники
(всього 1 зміна)

За 17 років 8 місяців 15 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні
17 років 8 місяців 15 днів

Учасники та бенефіціари
(всього 18 змін)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=01034%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2597%25D0%259D%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+8&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=01034%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%25A8%25D0%25B5%25D0%25B2%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2597%25D0%259D%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+8&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
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https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B2%252C+%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BB.+%25D0%259F%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25B7%25D0%25BD%25D0%25B0%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4.8&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
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2 квартал 2021 року
АКТУАЛЬНО НА

T& A Industries Ltd Співдружність Домініки
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 410192
Від загальної кількості (%): 15.19
РОТА РАЙ ІНШААТ Турецька Республіка
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 675010
Від загальної кількості (%): 25.00
РОТА РАЙ ІНШААТ Турецька Республіка
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 675000
Від загальної кількості (%): 25.00
Бєлицька Ірина Володимирівна Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 197992
Від загальної кількості (%): 7.33
Дзюба Анна Василівна Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 220726
Від загальної кількості (%): 8.17
Ляпунов Олександр Євгенович Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 229830
Від загальної кількості (%): 8.51

4 квартал 2020 року
АКТУАЛЬНО НА

T& A Industries Ltd ДОМІНІКА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 410192
Від загальної кількості (%): 15.1923
РОТА РАЙ ІНШААТ ТУРЕЧЧИНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 675000
Від загальної кількості (%): 25.0000
РОТА РАЙ ІНШААТ ТУРЕЧЧИНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 675010
Від загальної кількості (%): 25.0004
Бєлицька Ірина Володимирівна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 197992
Від загальної кількості (%): 7.3330
Дзюба Анна Василівна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 220726
Від загальної кількості (%): 8.1750
Ляпунов Олександр Євгенович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 229830
Від загальної кількості (%): 8.5122

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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2 квартал 2020 року
АКТУАЛЬНО НА

T& A Industries Ltd ДОМІНІКА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 410192
Від загальної кількості (%): 15.1923
Бєлицька Ірина Володимирівна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 197992
Від загальної кількості (%): 7.3330
Дзюба Анна Василівна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 220726
Від загальної кількості (%): 8.1750
Завіновський Ігор Станіславович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 675002
Від загальної кількості (%): 25.0001
Ляпунов Олександр Євгенович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 229830
Від загальної кількості (%): 8.5122
Токарев Олег Миколайович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 677322
Від загальної кількості (%): 25.0860
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1 квартал 2020 року
АКТУАЛЬНО НА

T& A Industries Ltd ДОМІНІКА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 410192
Від загальної кількості (%): 15.1923
Бєлицька Ірина Володимирівна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 197992
Від загальної кількості (%): 7.3330
Васильченко Лілія Ігорівна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 265172
Від загальної кількості (%): 9.8212
Дзюба Анна Василівна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 220726
Від загальної кількості (%): 8.1750
Ляпунов Олександр Євгенович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 229830
Від загальної кількості (%): 8.5122
Олексенко Наталя Анатоліївна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 229830
Від загальної кількості (%): 8.5122
Софійський Сергій Юрійович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 229830
Від загальної кількості (%): 8.5122
Токарев Олег Миколайович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 677322
Від загальної кількості (%): 25.0860
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4 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

T& A Industries Ltd ДОМІНІКА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 410192
Від загальної кількості (%): 15.1923
Бєлицька Ірина Володимирівна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 197992
Від загальної кількості (%): 7.3300
Васильченко Лілія Ігорівна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 265172
Від загальної кількості (%): 9.8200
Дзюба Анна Василівна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 220726
Від загальної кількості (%): 8.1800
Ляпунов Олександр Євгенович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 229830
Від загальної кількості (%): 8.5100
Олексенко Наталя Анатоліївна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 229830
Від загальної кількості (%): 8.5100
Софійський Сергій Юрійович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 229830
Від загальної кількості (%): 8.5100
Токарев Олег Миколайович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 677322
Від загальної кількості (%): 25.0860
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1 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

T& A Industries Ltd ДОМІНІКА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 410192
Від загальної кількості (%): 15.1923
Бєлицька Ірина Володимирівна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 197992
Від загальної кількості (%): 7.3330
Васильченко Лілія Ігорівна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 265172
Від загальної кількості (%): 9.8212
Дзюба Анна Василівна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 220726
Від загальної кількості (%): 8.1750
Ляпунов Олександр Євгенович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 229830
Від загальної кількості (%): 8.5122
Олексенко Наталя Анатоліївна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 229830
Від загальної кількості (%): 8.5122
Софійський Сергій Юрійович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 229830
Від загальної кількості (%): 8.5122
Токарев Олег Миколайович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 677322
Від загальної кількості (%): 25.0860

2 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

T& A Industries Ltd ДОМІНІКА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 410192
Від загальної кількості (%): 15.1923
Токарев Олег Миколайович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 677322
Від загальної кількості (%): 25.0860

1 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

T& A Industries Ltd ДОМІНІКА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 410192
Від загальної кількості (%): 15.1923
Русан Олександр Олександрович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 689490
Від загальної кількості (%): 25.5367
Токарев Олег Миколайович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 677322
Від загальної кількості (%): 25.0860
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3 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

T& A Industries Ltd
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 410192
Від загальної кількості (%): 15.1923
Русан Олександр Олександрович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 689490
Від загальної кількості (%): 25.5367
Токарев Олег Миколайович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 677322
Від загальної кількості (%): 25.0860

4 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

T& A Industries Ltd ДОМІНІКА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 410192
Від загальної кількості (%): 15.1923
Фізична особа УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 689490
Від загальної кількості (%): 25.5367
Фізична особа УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 677322
Від загальної кількості (%): 25.0860

2 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

T& A Industries Ltd ДОМІНІКА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 410192
Від загальної кількості (%): 15.1900
Фізична особа УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 677322
Від загальної кількості (%): 25.0800
Фізична особа УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 689490
Від загальної кількості (%): 25.5300

1 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

T & A Industries Ltd ДОМІНІКА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 410192
Від загальної кількості (%): 15.1923
Фізична особа УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 689490
Від загальної кількості (%): 25.5367
Фізична особа УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 677322
Від загальної кількості (%): 25.0860

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

file:///search/?q=T%2526amp%253B+A+Industries+Ltd&1=1
file:///search/?q=%25D0%25A0%25D1%2583%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD+%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580+%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&1=1
file:///search/?q=%25D0%25A2%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2+%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B3+%25D0%259C%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&1=1
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1 квартал 2011 року
АКТУАЛЬНО НА

T & A Industries Ltd DMA
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 410192
Від загальної кількості (%): 15.1923
Фізична особа UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 689490
Від загальної кількості (%): 25.5367
Фізична особа UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 677322
Від загальної кількості (%): 25.0860

4 квартал 2010 року
АКТУАЛЬНО НА

T & A Industries Ltd DMA
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 410192
Від загальної кількості (%): 15.1923

3 квартал 2009 року
АКТУАЛЬНО НА

T & A Industries Ltd DMA
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 410192
Від загальної кількості (%): 15.1923

4 квартал 2008 року
АКТУАЛЬНО НА

Алiондо Iнвестментс Лiмiтед" ("Aliondo Investments Limited"), 114346
CYP
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 410192
Від загальної кількості (%): 15.1923

1 квартал 2008 року
АКТУАЛЬНО НА

Алiондо Iнвестментс Лiмiтед" ("Aliondo Investments Limited"), 114346
CYP
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 403990
Від загальної кількості (%): 14.9626

4 квартал 2007 року
АКТУАЛЬНО НА

Алiондо Iнвестментс Лiмiтед" ("Aliondo Investments Limited"), 114346
CYP
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 0.25
Кількість: 380790
Від загальної кількості (%): 14.1033

03.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

27.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЯРМОЛЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Підписанти
(всього 1 зміна)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

42.12 - Будівництво залізниць і метрополітену

28.02.2008
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.2 - БУДIВНИЦТВО МОСТIВ, ШЛЯХОВИХ ЕСТАКАД, ТУНЕЛIВ ТА
МЕТРОПОЛIТЕНУ

18.05.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З
ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

01.03.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.2 - БУДIВНИЦТВО МОСТIВ, ШЛЯХОВИХ ЕСТАКАД, ТУНЕЛIВ ТА
МЕТРОПОЛIТЕНУ

27.05.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ, КРIМ
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ

08.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. 
Розмір внеску в статутний фонд: 675 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Завіновський Ігор
Станіславович

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, Тверський тупик, будинок 9,
квартира 54. 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Токарев Олег
Миколайович

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Княжий Затон, будинок
16В, квартира 29. 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

26.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. 
Розмір внеску в статутний фонд: 675 000 грн.

Відсутні фізичні особи, які відповідають статусу "Кінцевий беніфіціарний власник" 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Види діяльності
(всього 4 зміни)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 8 змін)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D0%2586%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580+%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A2%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2+%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B3+%25D0%259C%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190


06.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. 
Розмір внеску в статутний фонд: 675 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Завіновський Ігор
Станіславович

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, Тверський тупик, будинок 9,
квартира 54. 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Токарев Олег
Миколайович

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Княжий Затон, будинок
16В, квартира 29. 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. 
Розмір внеску в статутний фонд: 675 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Завіновський Ігор
Станіславович

Адреса засновника: Україна, 01042, місто Київ, Тверський тупик, будинок 9,
квартира 54. 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Токарев Олег
Миколайович

Адреса засновника: Україна, 02095, місто Київ, вул.Княжий Затон, будинок
16В, квартира 29. 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. 
Розмір внеску в статутний фонд: 675 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАВІНОВСЬКИЙ
ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 07.10.1987 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА , УКРАЇНА,
01042, , МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК,
БУДИНОК 9, КВАРТИРА 54 , ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, ЧАСТКА-
25% 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОКАРЕВ ОЛЕГ
МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЄВ,ВУЛ.КНЯЖИЙ ЗАТОН,Б.16-В,КВ.29 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D0%2586%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580+%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A2%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2+%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B3+%25D0%259C%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2597%25D0%25B0%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D0%2586%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580+%25D0%25A1%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A2%25D0%25BE%25D0%25BA%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B2+%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B3+%25D0%259C%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2597%25D0%2590%25D0%2592%25D0%2586%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%2586%25D0%2593%25D0%259E%25D0%25A0+%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2586%25D0%25A1%25D0%259B%25D0%2590%25D0%2592%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%259A%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%2595%25D0%2592+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%2593+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190


14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ. 
Розмір внеску в статутний фонд: 675 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАВІНОВСЬКИЙ
ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 07.10.1987 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, УКРАЇНА, УКРАЇНА,
01042, , МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК,
БУДИНОК 9, КВАРТИРА 54, ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, ЧАСТКА-25%
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОКАРЕВ ОЛЕГ
МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЄВ,ВУЛ.КНЯЖИЙ ЗАТОН,Б.16-В,КВ.29 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

31.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ 
Розмір внеску в статутний фонд: 675 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАВІНОВСЬКИЙ
ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 07.10.1987 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , МЕ424801, , 01042, ,
МІСТО КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК,
БУДИНОК 9, КВАРТИРА 54, , ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, ЧАСТКА-
25% 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОКАРЕВ ОЛЕГ
МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЄВ,ВУЛ.КНЯЖИЙ ЗАТОН,Б.16-В,КВ.29 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.08.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ 
Розмір внеску в статутний фонд: 675 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАВІНОВСЬКИЙ
ІГОР СТАНІСЛАВОВИЧ

Адреса засновника: 07.10.1987 РОКУ НАРОДЖЕННЯ, , , 01042, , МІСТО
КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК, БУДИНОК 9,
КВАРТИРА 54 , ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ, ЧАСТКА-25% 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОКАРЕВ ОЛЕГ
МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЄВ,ВУЛ.КНЯЖИЙ ЗАТОН,Б.16-В,КВ.29 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2597%25D0%2590%25D0%2592%25D0%2586%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%2586%25D0%2593%25D0%259E%25D0%25A0+%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2586%25D0%25A1%25D0%259B%25D0%2590%25D0%2592%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%259A%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%2595%25D0%2592+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%2593+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2597%25D0%2590%25D0%2592%25D0%2586%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%2586%25D0%2593%25D0%259E%25D0%25A0+%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2586%25D0%25A1%25D0%259B%25D0%2590%25D0%2592%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%259A%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%2595%25D0%2592+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%2593+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2597%25D0%2590%25D0%2592%25D0%2586%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%2586%25D0%2593%25D0%259E%25D0%25A0+%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2586%25D0%25A1%25D0%259B%25D0%2590%25D0%2592%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%259A%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%2595%25D0%2592+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%2593+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190


27.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ ЗГІДНО РЕЄСТРУ 
Розмір внеску в статутний фонд: 675 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РУСАН
ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЄВ,ПРОСПЕКТ МИКОЛИ БАЖАНА,Б.26,КВ.238 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ТОКАРЕВ ОЛЕГ
МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: М.КИЄВ,ВУЛ.КНЯЖИЙ ЗАТОН,Б.16-В,КВ.29 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

18.08.2010
Дані перевіряються

АКЦIОНЕРИ ЗГIДНО РЕЄСТРУ 
Розмір внеску в статутний фонд: 675 000 грн.

28.02.2008
Дані перевіряються

ГУМЕНКО ЄВГЕНIЙ ГЕОРГIЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 191 грн.

КУЗНЕЦОВ ГЕОРГIЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 583 грн.

ВОРОНА ВОЛОДИМИР МОIСЕЄВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

ПЕТРЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 49 498 грн.

КОФТО ДМИТРО ГЕОРГІЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 5 674 грн.

ДУБАС ОЛЕКСАНДР АРСЕНТІЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 7 грн.

ПРОНІНА ІРИНА ЛЕОНІДІВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 958 грн.

МИХАЙЛЮК ЛЕОНІД ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 220 грн.

ЛІХМАН СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 23 837 грн.

КОНСТАНТIНОВ ОЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 20 846 грн.

ПЕТРЕНКО ВОЛОДИМИР IВАНОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 146 937 грн.

МЕТЕЛИЦЯ МИКОЛА МУСІЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 11 555 грн.

ОХОТНІКОВ ОЛЕКСАНДР КОСТЯНТИНОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 7 570 грн.

ПАНАСЮК ЛЕОНIД ВАСИЛЬОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 8 087 грн.

ПЕТРЕНКО ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 49 506 грн.

ПЕТРЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 49 508 грн.

ЖИЖКУН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ 

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A0%25D0%25A3%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%259D+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2594%25D0%25A0+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2594%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%259A%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%2595%25D0%2592+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%2593+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190


Розмір внеску в статутний фонд: 20 398 грн.

ПЕТРЕНКО ГАННА IВАНIВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 16 786 грн.

РУСАН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 15 163 грн.

БУКАНЬ АНАТОЛIЙ ПЕТРОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 5 822 грн.

ТРУШ ВАЛЕНТИНА ДМИТРІВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 5 грн.

ГОЛОВАТЮК АНАТОЛІЙ КУЗЬМОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 12 018 грн.

ГОРГОНТІЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 4 413 грн.

КОЧЕГАРОВ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 10 003 грн.

ПОНОМАРЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГІЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 255 грн.

ЗОЗУЛЯ В'ЯЧЕСЛАВ ІВАНОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 151 грн.

ЗАВАДОВСЬКА ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 46 грн.

ПШЕНИЧНА ГАЛИНА ІВАНІВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 666 грн.

ТКАЧОВ ВІКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КРИВОШЛИК ОЛЕКСАНДР IВАНОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 11 грн.

ЯРОШЕНКО ОЛЕГ ЮРІЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 573 грн.

ПІВНЕНКО ВІКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 25 грн.

РОДІН АДОЛЬФ СЕРГІЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 11 грн.

ПОРОХОВ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 25 грн.

ПАРIНОВ ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 852 грн.

ЯРМОЛЕНКО ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 921 грн.

ПОЗДНЯКОВА ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРIВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 17 грн.

ОЛЕФІР ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 23 грн.

БРИЗГАЛІНА ЄЛИЗАВЕТА ВІТАЛІЇВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

ВАВЖЕНЧУК СЕРГІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 25 грн.

ЄГОРОВА ТЕТЯНА СЕМЕНIВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 10 408 грн.

01.03.2005
Дані перевіряються

ГУМЕНКО ЄВГЕНIЙ ГЕОРГIОЙВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 191 грн.

ВОРОНА ВОЛОДИМИР МОЙСЕЄВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

ПЕТРЕНКО ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРIВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 49 498 грн.

КОФТО ДМИТРО ГЕОРГIЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 5 674 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



ДУБАС ОЛЕКСАНДР АРСЕНТIЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 7 грн.

ПРОНIНА IРИНА ЛЕОНIДIВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 958 грн.

ЛIХМАН СЕРГIЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 23 837 грн.

БРИЗГАЛIНА ЄЛИЗАВЕТА ВIТАЛIЇВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.

КОНСТАНТIНОВ ОЛЕКСАНДР ЛАЗАРЕВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 20 845 грн.

ВАВЖЕНЧУК СЕРГIЙ ЯРОСЛАВОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 25 грн.

ПАЛЬЧИК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 13 466 грн.

ТОКАРЕВ ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 152 564 грн.

ПЕТРЕНКО IРИНА ВОЛОДИМИРIВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 49 506 грн.

ПЕТРЕНКО ОЛЕНА ВОЛОДИМИРIВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 49 508 грн.

ЖИЖКУН ВОЛОДИМИР ОЛЕКСIЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 20 398 грн.

ПЕТРЕНКО ГАННА IВАНIВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 16 785 грн.

РУСАН ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 15 162 грн.

ОЛЕФIР ВОЛОДИМИР ЄВГЕНОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 23 грн.

БУКАНЬ АНАТОЛIЙ ПЕТРОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 822 грн.

ТРУШ ВАЛЕНТИНА ДМИТРIВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 5 грн.

ГОЛОВАТЮК АНАТОЛIЙ КУЗЬМОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 12 018 грн.

ГОРГОНТIЙ ВОЛОДИМИР IВАНОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 4 413 грн.

КОЧЕГАРОВ ЮРIЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 10 003 грн.

ПОНОМАРЕНКО ВОЛОДИМИР СЕРГIЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 255 грн.

ЧИРКОВ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 721 грн.

ЄГОРОВА ТЕТЯНА СЕМЕНIВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 10 407 грн.

ЗОЗУЛЯ В'ЯЧЕСЛАВ IВАНОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 151 грн.

ЯРМОЛЕНКО ВОЛОДИМИР IВАНОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 921 грн.

ЗАВАДОВСЬКА ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРIВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 46 грн.

ПШЕНИЧНА ГАЛИНА IВАНIВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 666 грн.

ТКАЧОВ ВIКТОР ВАСИЛЬОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ЯСИНСЬКИЙ ВАСИЛЬ БОРИСОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 711 грн.

КРИВОШЛИК ОЛЕКСАНДР IВАНОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 10 грн.
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ПОЗДНЯКОВА ОЛЕКСАНДРА IВАНIВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 16 грн.

ЯРОШЕНКО ОЛЕГ ЮРIЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 573 грн.

ЗАЙЧУК ПЕТРО МИХАЙЛОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 25 грн.

ПIВНЕНКО ВIКТОР МИКОЛАЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 25 грн.

РОДIН АДОЛЬФ СЕРГIЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 11 грн.

ПОРОХОВ СЕРГIЙ ЛЕОНIДОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 25 грн.

27.05.2004
Дані перевіряються

КУЗНЄЦОВ ГЕОРГIЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 583 грн.

МИХАЙЛЮК ЛЕОНIД ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 220 грн.

КУЗНЄЦОВ ПЕТРО БОРИСОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 4 856 грн.

ПЕТРЕНКО ВОЛОДИМИР IВАНОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 146 936 грн.

МЕТЕЛИЦЯ МИКОЛА МУСIЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 11 555 грн.

НАУМЕНКО ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 461 грн.

ОХОТНIКОВ ОЛЕКСАНДР КОСТЯНТИНОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 7 570 грн.

ПАНАСЮК ЛЕОНIД ВАСИЛЬОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 8 086 грн.

ПАРIНОВ ВОЛОДИМИР СЕМЕНОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 851 грн.

27.05.2004
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

675 000 грн.

Розмір статутного капіталу
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