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Експрес-аналіз
Аналітичний показник на основі 528 факторів

Замовити експертизу

Критерії: Універсальні

Фактор Повідомлення Актуально на

Місцезнаходження на
окупованій території

Контрагенти суб’єкта, розташованого на тимчасово окупованій території, позбавляються можливостей проведення з ними будь-яких
транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також
привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). 

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово
окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на
цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки. 

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності. 

Засновник / кінцевий
бенефіціар є особою, яка
зареєстрована на тимчасово
окупованій території України

Контрагенти суб’єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких
транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також
привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). 

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово
окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на
цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки. 

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності. 

Податковий борг

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 04.11.2021

Потрібна особлива увага 3

Потрібно звернути увагу 3

Проблем не виявлено 515

D

Місцезнаходження суб'єкта господарювання:
Україна, 95000, Автономна Республіка Крим,
місто Сімферополь, ВУЛ. МОСКАЛЬОВА,
будинок 1



Адреса ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИОРА" 33064803
Україна, 95011, Автономна Республіка Крим,
місто Сімферополь, ПРОВ.ЛАДИГІНА, будинок
6



Платник податків має податковий борг 571 212
грн станом на 01.10.2021
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Сьогодні

Сьогодні

Сьогодні

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення
податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що має податковий борг, та/або зупинення видаткових
операцій на його рахунках в банку. 

Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з
його фінансовою спроможністю в цілому. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують
особливої уваги. 

Компанія була
перереєстрована в
окупованому Криму

Партнерство з компанією, що була перереєстрована в окупованому Криму, передбачає високу вірогідність настання негативних
військово-політичних та операційних наслідків. 

Крім того, розрахунки с таким контрагентом, підпадають під дію законодавства що регулює розрахунки з іноземними контрагентами,
що в свою чергу значно ускладнює процедуру транзакцій. 

Тому партнерство з такою компанією, є фактором, який потребує особливої обачності. 

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 національним
публічним діячем

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов’язане із можливістю виникнення
конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв’язком керівника/
засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена
господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними
особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які
перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом). 

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб’єктами,
господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися. 

Фактор Повідомлення Актуально на

Компанія внесена в список ФПС Росії, як
перереєстрована в Росії



Кількість видів діяльності: 11

Компанія пов'язана із національним публічним
діячем



FinScore  D/1,5

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

Анкета Актуально на
04.11.2021
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Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ "КРИМЗАЛІЗОБЕТОН"

Скорочена назва ТОВ "БК" "КРИМЗАЛІЗОБЕТОН"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 34459379

Дата реєстрації 30.06.2006 (15 років 4 місяці)

Уповноважені особи ЛУНЬОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
  — 22.08.2013, керівник
ЛУНЬОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ
  — підписант

Зв’язок з національними публічними діячами
та/або пов’язаними з ними особами  Зв'язок з публічним діячем знайдено

Розмір статутного капіталу 4 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання
23.69 Виробництво інших виробів із бетону, гіпсу та цементу
43.11 Знесення
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-
технічним обладнанням
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна
68.31 Агентства нерухомості
71.11 Діяльність у сфері архітектури
41.10 Організація будівництва будівель

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 95000, Автономна Республіка
Крим, місто Сімферополь, ВУЛ.
МОСКАЛЬОВА, будинок 1 

Телефон: 250022

Контакти з останнього тендеру

Контакти з ЄДР

Учасники та бенефіціари Актуально на
04.11.2021
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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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИОРА"
Код ЄДРПОУ засновника: 33064803

Адреса засновника: Україна, 95011, Автономна Республіка Крим, місто
Сімферополь, ПРОВ.ЛАДИГІНА, будинок 6

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 4 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

8 об’єктів на 23.12.2019 1 об’єктів на 23.12.2019

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності 3 транспортних засоби

Ліцензії 1 ліцензія

Власність та дозволи Актуально на
04.11.2021

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 04.11.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.11.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 03.11.2021)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб’єктів
господарювання, які мають податковий
борг»
(станом на 01.10.2021)

Платник податків має податковий борг 571 213 грн

Державний: 555 575 грн

Місцевий: 15 638 грн

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі
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Фінансові показники, тис.грн.

Показники Активи Зобов'язання Виручка

2013 70 000 – 71 000 91 000 – 92 000 280 – 290

2011 67 000 – 68 000 88 000 – 89 000 4 700 – 4 800

2010 63 000 – 64 000 61 000 – 62 000 8 400 – 8 500

2009 78 000 – 79 000 75 000 – 76 000 15 000 – 16 000

2008 52 000 – 53 000 48 000 – 49 000 15 000 – 16 000

(станом на 04.11.2021)

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 04.11.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 04.11.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 344593701275

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 01.06.2014

Причина анулювання: анулювання податкової реєстрацiї з 01.06.2014

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 04.11.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 04.11.2021)

Реєстраційна служба Сімферопольського міського управління юстиції Автономної
Республіки Крим

Фінанси

Зовнішньоекономічна
діяльність*
* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно

рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також

побудова функціональних зв’язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою

інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не

встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних,

аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових,

організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ

«Ю‑КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Показники Обсяг імпорту, грн Дохід від експорту, грн

2021 - -

2020 - -

2019 - -

2018 - -

2017 - -

2016 - -

2015 - -

2014 - -

2013 - -

2012 - -

2011 - -

2010 - -

2009 - -

2008 2 000 000 - 2 500 000 -

2007 - -

Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2013 250 000 - 300 000 0

2011 4 500 000 - 5 000 000 0

2010 8 000 000 - 8 500 000 2 355 502

2009 15 000 000 - 20 000 000 0

2008 15 000 000 - 20 000 000 0

Тендери
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2007 7 000 000 - 7 500 000 0

Рік Виручка Державні тендери

Цивільні судові справи
(всього 2 документи) 24.02.2014 № рішення 37421592

24.01.2012 № рішення 22350480

Кримінальні судові справи
(всього 2 документи) 26.07.2010 № рішення 10846215

26.07.2010 № рішення 10846216

Господарські судові справи
(всього 60 документів) 16.11.2020 № рішення 92855193

09.11.2020 № рішення 92775377

21.09.2020 № рішення 91683786

Адміністративні судові справи
(всього 18 документів) 20.03.2014 № рішення 37761844

06.03.2014 № рішення 37544164

28.01.2014 № рішення 36932475

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 2 документи) 03.09.2012 № рішення 25824198

08.11.2010 № рішення 12838093

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи
(всього 8 незавершених вп)

10.02.2014; 10.02.2014; 10.02.2014; 13.12.2013; 25.03.2013; 04.03.2013;
28.01.2013; 20.07.2012

Справи призначені до розгляду Інформація відсутня у реєстрах

Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
04.11.2021

Офіційні повідомлення Актуально на
03.11.2021

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12368810&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=1
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=37421592&cid=12368810
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=22350480&cid=12368810
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12368810&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=2
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=10846215&cid=12368810
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=10846216&cid=12368810
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12368810&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=3
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=92855193&cid=12368810
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=92775377&cid=12368810
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=91683786&cid=12368810
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12368810&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=4
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=37761844&cid=12368810
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=37544164&cid=12368810
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=36932475&cid=12368810
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12368810&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=5
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=25824198&cid=12368810
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=12838093&cid=12368810
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12368810&tb=debtors


Всього 3

15.12.2017 Відомості про юридичну особу внесено до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб Російської Федерації

18.10.2006 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

29.06.2006 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

  

  

  

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 5  Учасники / Бенефіціари 1  Отримувачі доходу 0

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

 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

0  Особи пов'язані з
публічними діячами

1  Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Історія змін

19.10.2006
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ "КРИМЗАЛІЗОБЕТОН"

30.06.2006
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЖБ ІНВЕСТ"

08.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 95000, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ.
МОСКАЛЬОВА, будинок 1 
Тел: 250022 

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

95000, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь, ВУЛ.
МОСКАЛЬОВА, будинок 1 
Тел: 250022 

23.08.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

АР Крим, М.Сімферополь, вул. Москалева, буд.1 
Тел: 065225-00-22 

05.07.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.СІМФЕРОПОЛЬ, ЗАЛІЗНИЧНИЙ Р-Н ВУЛ. МОСКАЛЕВА БУД. 1 
Тел: 25-00-22 

Найменування юридичної особи 
(всього 1 зміна)

Контактна інформація
(всього 4 зміни)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12368810&tb=publications&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/contractor/publication-info/?id=774385&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/events/?id=12368811&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/events/?id=12499045&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12368810&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12368810&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=2
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12368810&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=4
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=12368810&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=6
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%252C+95000%252C+%25D0%2590%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25B0+%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%252C+%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE+%25D0%25A1%25D1%2596%25D0%25BC%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.+%25D0%259C%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%259A%25D0%2590%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+1&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=95000%252C+%25D0%2590%25D0%25B2%25D1%2582%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BC%25D0%25BD%25D0%25B0+%25D0%25A0%25D0%25B5%25D1%2581%25D0%25BF%25D1%2583%25D0%25B1%25D0%25BB%25D1%2596%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%252C+%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE+%25D0%25A1%25D1%2596%25D0%25BC%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.+%25D0%259C%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%259A%25D0%2590%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+1&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2590%25D0%25A0+%25D0%259A%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BC%252C+%25D0%259C.%25D0%25A1%25D1%2596%25D0%25BC%25D1%2584%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%252C+%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BB.+%25D0%259C%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B2%25D0%25B0%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4.1&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C.%25D0%25A1%25D0%2586%25D0%259C%25D0%25A4%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%259F%25D0%259E%25D0%259B%25D0%25AC%252C+%25D0%2597%25D0%2590%25D0%259B%25D0%2586%25D0%2597%25D0%259D%25D0%2598%25D0%25A7%25D0%259D%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0-%25D0%259D+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.+%25D0%259C%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%259A%25D0%2590%25D0%259B%25D0%2595%25D0%2592%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.+1&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162


29.06.2006
АКТУАЛЬНО НА

95000 ЗАЛІЗНИЧНИЙ РАЙОН М. СІМФЕРОПОЛЬ ВУЛ. МОСКАЛЬОВА Б. 1 

23.08.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Луньов Олександр Сергійович

19.02.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПОЛЯКОВ ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ

15.11.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ПЕРЧУН ОЛЕГ ІВАНОВИЧ

05.07.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БАШТАНЮК ОЛЕНА ЯКІВНА

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЛУНЬОВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

15.11.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

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

05.07.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

26.30.0 - ВИРОБНИЦТВО КЕРАМІЧНОЇ ПЛИТКИ

08.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИОРА" 
Код ЄДРПОУ засновника : 33064803 
Адреса засновника: Україна, 95011, Автономна Республіка Крим, місто
Сімферополь, ПРОВ.ЛАДИГІНА, будинок 6 
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

29.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИОРА" 
Код ЄДРПОУ засновника : 33064803 
Адреса засновника: 95011, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь,
ПРОВ.ЛАДИГІНА, будинок 6 
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

Керівники
(всього 3 зміни)

За 15 років 3 місяці 30 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 5
років 1 місяць 11 днів

Підписанти

Види діяльності
(всього 2 зміни)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=95000+%25D0%2597%25D0%2590%25D0%259B%25D0%2586%25D0%2597%25D0%259D%25D0%2598%25D0%25A7%25D0%259D%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%259D+%25D0%259C.+%25D0%25A1%25D0%2586%25D0%259C%25D0%25A4%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%259F%25D0%259E%25D0%259B%25D0%25AC+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.+%25D0%259C%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%259A%25D0%2590%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2590+%25D0%2591.+1&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259B%25D1%2583%25D0%25BD%25D1%258C%25D0%25BE%25D0%25B2+%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580+%25D0%25A1%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B3%25D1%2596%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259F%25D0%259E%25D0%259B%25D0%25AF%25D0%259A%25D0%259E%25D0%2592+%25D0%2594%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%259E+%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=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259F%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%25A7%25D0%25A3%25D0%259D+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%2593+%25D0%2586%25D0%2592%25D0%2590%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2591%25D0%2590%25D0%25A8%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%259D%25D0%25AE%25D0%259A+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259D%25D0%2590+%25D0%25AF%25D0%259A%25D0%2586%25D0%2592%25D0%259D%25D0%2590&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259B%25D0%25A3%25D0%259D%25D0%25AC%25D0%259E%25D0%2592+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2594%25D0%25A0+%25D0%25A1%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%2593%25D0%2586%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=33064803&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=33064803&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=33064803&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=33064803&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162


YouControl — повне досьє на кожну компанію України ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved

28.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИОРА" 
Код ЄДРПОУ засновника : 33064803 
Адреса засновника: 95011, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь,
Київський район, ПРОВ.ЛАДИГІНА, будинок 6 
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИОРА" 
Код ЄДРПОУ засновника : 33064803 
Адреса засновника: 95011, Автономна Республіка Крим, місто Сімферополь,
Київський район, ПРОВ.ЛАДИГІНА, будинок 6 
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

13.10.2010
Дані перевіряються

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИОРА" 
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 000 грн.

26.02.2009
Дані перевіряються

СЄТКОВ ВАСИЛЬ IВАНОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

20.10.2006
Дані перевіряються

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИМЗАЛІЗОБЕТОН" 
Вибув із складу засновників

СЕНЧЕНКО АНДРIЙ ВIЛЕНОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

СЇТКОВ ВАСИЛЬ IВАНОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

ДЕНIСОВА ЛЮДМИЛА ЛЕОНТIЇВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

ВЕЛIЖАНСЬКИЙ СЕРГIЙ КОСТЯНТИНОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТРИОРА" 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 984 000 грн.

05.07.2006
Дані перевіряються

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИМЗАЛІЗОБЕТОН" 
Розмір внеску в статутний фонд: 17 500 грн.

20.10.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

4 000 000 грн.

05.07.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

35 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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