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Фактор Повідомлення Актуально
на

В стані припинення 

Відповідно до статті 104 Цивільного кодексу України юридична особа припиняється в результаті реорганізації (майно, права та
обов’язки таких юридичних осіб переходять до їх правонаступників) або ліквідації (повне припинення функціонування юридичної
особи). 

У випадку ліквідації боржника прострочені вимоги кредиторів задовольняються з його майна, що залишилося після задоволення
вимог, заявлених своєчасно. За відсутності такого майна вимоги вважаються погашеними. 

Співробітництво з компанією, що перебуває в процесі припинення потребує підвищеної обачності, адже існує ймовірність, що
задовольнити вимоги до такої компанії буде неможливо. В тому числі через укладення договорів представником контрагента, що
діяв за відсутності/з перевищенням своїх повноважень. 

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. 

Недостатній розмір статутного
капіталу 

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 03.03.2023

Потрібна особлива увага 5

Потрібно звернути увагу 4

Проблем не виявлено 530

 Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку
Експрес-аналіз

Статус суб'єкта господарювання: в стані припинення

Повноваження керівника мають такі обмеження: виконуючий
обов язки директора



Розмір статутного капіталу: 0 грн.
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Сьогодні

Сьогодні

Сьогодні

Сьогодні

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

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

Засновник / кінцевий бенефіціар
зареєстрований 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
привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). 

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових зв'язків з
такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки. 

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності. 

Зв'язок з ліквідованою юридичною
особою 

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

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. 

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

Фактор Повідомлення Актуально
на

Адреса МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Україна, 83017,
Донецька обл., місто Донецьк, вул.Узбецька, будинок 11



Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною
особою. Кількість зв'язків: 3



Компанія пов'язана із національним публічним діячем

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



Форма
судочинства

Дата
останнього
документа
по справі

№ справи

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
останнього
документа
по справі

17.08.2021

№ справи

199/3244/21

Дата першого документа по
справі

Дата першого документа по
справі

17.08.2021
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Сьогодні

Сьогодні

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 злочинів проти
безпеки руху та експлуатації
транспорту (за статтею 276 КК
України) 

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 злочинів у
сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов'язаної
з наданням публічних послуг (за
статтею 364-1 КК України) 

Фактор Повідомлення Актуально
на

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки
руху та експлуатації транспорту (за статтею 276 КК України)
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752/7004/19
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Дата першого документа по
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Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері
службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з
наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)
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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. 

Фактор Повідомлення Актуально
на

  "Потрібна особлива увага"  0   "Потрібно звернути увагу"  6   "Проблем не виявлено"  427

Форма
судочинства

Дата
останнього
документа
по справі

№ справи

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
останнього
документа
по справі

07.10.2021

№ справи

752/7004/19

Дата першого документа по
справі

Дата першого документа по
справі

10.04.2019

Фактор Повідомлення Актуально на

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. 

Місцезнаходження

Перевірка за факторами фінансового моніторингу
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Засновник / кінцевий бенефіціар
зареєстрований на тимчасово
окупованій території України

Адреса МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ Україна, 83017,
Донецька обл., місто Донецьк, вул.Узбецька, будинок 11

Сьогодні

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
привернути увагу правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). 

Окрім цього, у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, а також негативним ставленням до ділових
зв'язків з такими контрагентами, партнерство з ними може мати негативні репутаційні наслідки. 

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає обачності. 

Ризикові зв`язки

Зв'язок з національним публічним
діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем Сьогодні

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. 

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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 17.08.2021 17.08.2021 199/3244/21

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 злочинів проти безпеки руху та експлуатації транспорту
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Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів проти
безпеки руху та експлуатації
транспорту (за статтею 276 КК
України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти безпеки
руху та експлуатації транспорту (за статтею 276 КК України)

Сьогодні

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

Кримінальне 10.04.2019 07.10.2021 752/7004/19

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. 

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів у сфері службової діяльності та професійної діяльності,
пов'язаної з наданням публічних послуг

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів у
сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов'язаної
з наданням публічних послуг (за
статтею 364-1 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері
службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з
наданням публічних послуг (за статтею 364-1 КК України)

Сьогодні

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

Кримінальне 10.04.2019 07.10.2021 752/7004/19

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. 

Перевірка за факторами податкової обачності
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Фактор Повідомлення Актуально на

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. 

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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 17.08.2021 17.08.2021 199/3244/21

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/1,9

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідків

 Середня
Розраховано на даних за 2020 рік,
більш актуальні дані відсутні для
обрахунку

Фінансова стійкість  Задовільний рівень

Фінансовий скоринг

MarketScore  B/2.7

Ринкова потужність  Вища середньої
Розраховано на даних за 2020 рік,
більш актуальні дані відсутні для
обрахунку

Потенціал до лідерства  Достатні позиції на ринку

Ринковий скоринг
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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 03.03.2023)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З
СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ"

Скорочена назва ДП "ДОСЗТ"

Найменування іноземною мовою Повне найменування іноземною мовою 
THE STATE ENTERPRISE "DNEPROPETROVSK’S RAILWAY TRANSPORT’S BODY
OF CERTIFIKATION"

Скорочене найменування іноземною мовою 
SE "DRTBC"

Статус юридичної особи
(Актуально на 03.03.2023)

Код ЄДРПОУ 24244451

Дата реєстрації 31.05.1996 (26 років 9 місяців)

Дані про перебування юридичної особи в процесі
припинення

22.12.2021 - в стані припинення 
1002241270027002897 
Внесення рішення засновників щодо припинення ЮО в результаті
реорганізації 

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

23.02.2022

Уповноважені особи ЧЕРНІЄНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ
  — керівник (ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ'ЯЗКИ ДИРЕКТОРА)
Коган Михайло Маркович   — голова комісії з припинення або ліквідатор

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

Розмір статутного капіталу 0,00 грн

Організаційно-правова форма ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Назва установчого документа Статут

Форма власності Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності 71.20 Технічні випробування та дослідження
Інші:
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших природничих і
технічних наук

Анкета Актуально на
03.03.2023

В стані припинення
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Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 49033, Дніпропетровська обл.,
місто Дніпро, пр.Хмельницького
Богдана, будинок 139-К

Телефон: +38(056)-787-18-42
+38(056)-791-60-47

Факс: +38(056)-787-18-42

Контакти з останнього тендеру
(14.02.2023)

Веб сторінка: http://doszt.gov.ua

Контактна особа: Ліннік Сергій Володимирович

E-mail: dpdoszt@gmail.com

Телефон: +380504587911

Адреса: 49050 Дніпропетровська область Дніпро
м. Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, 2

Відомості про органи управління юридичної
особи

ВЛАСНИК; ДИРЕКТОР;

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС ТРЕЙД
УКРАЇНА"
Код ЄДРПОУ засновника: 41470176

Країна резиденства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 5, ПОВЕРХ 3

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

СЛЮСАРЕВ ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Гусенка, будинок 17, квартира 34

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив
МОРЩАГІН ОЛЕКСІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Узбецька,
будинок 11

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Контакти

Учасники та бенефіціари Актуально на
03.03.2023
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http://doszt.gov.ua
https://youcontrol.com.ua/contractor/tender-contact-info/?id=7181706&person=1589116
mailto:dpdoszt@gmail.com
https://youcontrol.com.ua/search/?q=41470176&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=41470176&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507


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

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 07.07.2021

Дані відсутні у реєстрах на 07.07.2021

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії 4 ліцензії

Власність та дозволи Актуально на
03.03.2023

Перевірка в списках санкцій Актуально на
02.03.2023

 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

 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

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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Фінансові показники, тис.грн.

Показники Активи Зобов'язання Виручка

2020 2 231 1 456 4 659

Податкова та інші державні
органи

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до
більшості публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому деяка інформація, яка зазначена в розділі "Податкова
та інші державні органи", не оновлюється, окрім даних реєстру платників ПДВ.



Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.06.2022)

Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що припиняється

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 09.06.2022)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 11.05.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 03.03.2023)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 242444504632

Дата реєстрації: 02.01.2003
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 242444504632

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 09.04.2002

Причина анулювання: реєстрацiя платником єдиного податку

Підстава анулювання:

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 11.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 11.05.2022)

Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської
ради

Фінанси

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



2019 3 000 – 3 100 500 – 510

2018 4 300 – 4 400 700 – 710 10 000 – 11 000

2017 4 200 – 4 300 650 – 660 7 000 – 7 100

2016 4 500 – 4 600 1 100 – 1 200 6 300 – 6 400

Показники Активи Зобов'язання Виручка

Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2023 – 152 460

2022 – 198 444

2021 – 2 165 216

2020 4659800 528 182

2019 до 100 000 5 151 539

2018 10 000 000 - 15 000 000 4 639 597

2017 7 000 000 - 7 500 000 2 640 027

2016 6 000 000 - 6 500 000 1 021 018

2015 7 000 000 - 7 500 000 0

2014 8 500 000 - 9 000 000 0

2013 6 500 000 - 7 000 000 0

2012 7 500 000 - 8 000 000 448 000

2011 3 000 000 - 3 500 000 216 000

2010 2 000 000 - 2 500 000 0

2009 1 500 000 - 2 000 000 0

Тендери

Судова практика та виконавчі Актуально на

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Цивільні судові справи
(всього 1 документ) 05.10.2009 № рішення 8652047

Кримінальні судові справи
(всього 9 документів) 17.08.2021 № рішення 99163701

07.07.2020 № рішення 90531508

30.12.2019 № рішення 86735075

Господарські судові справи
(всього 11 документів) 31.08.2021 № рішення 99275948

06.08.2021 № рішення 98811147

11.05.2021 № рішення 96786104

Адміністративні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду Інформація відсутня у реєстрах

Всього 2

22.12.2021 Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в
результаті її реорганізації

09.07.2012 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

  

  

провадження 
(Згадування у документах)

03.03.2023

Офіційні повідомлення Актуально на
02.03.2023

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 7  Учасники / Бенефіціари 5  Отримувачі доходу 15

 Суб'єкти декларування 15  Національні публічні діячі 7  Вкладники / Позичальники 0
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Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок �

 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

1  Особи пов'язані з
публічними діячами

0  Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Перевірки державними службами Актуально на
02.03.2023

Історія змін

09.07.2012
ДАТА ЗМІНИ

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З
СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ"

08.07.2012
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОРГАН З
СЕРТИФІКАЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ

29.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Хмельницького
Богдана, будинок 139-К 
Тел: +38(056)-787-18-42,, +38(056)-791-60-47, 
Факс: +38(056)-787-18-42 

27.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Хмельницького Богдана,
будинок 139-К 
Тел: +38(056)-787-18-42,, +38(056)-791-60-47, 
Факс: +38(056)-787-18-42 

23.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Хмельницького
Богдана, будинок 139-К 
Тел: +38(056)-787-18-42,, +38(056)-791-60-47, 
Факс: +38(056)-787-18-42 

08.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Хмельницького Богдана,
будинок 139-К 
Тел: +38(056)-787-18-42,, +38(056)-791-60-47, 
Факс: +38(056)-787-18-42 

19.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Хмельницького
Богдана, будинок 139-К 
Тел: +38(056)-787-18-42, +38(056)-791-60-47 
Факс: +38(056)-787-18-42 

Найменування юридичної особи 
(всього 1 зміна)

Контактна інформація
(всього 15 змін)
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https://youcontrol.com.ua/search/?q=49033,%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE,%20%D0%BF%D1%80.%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20139-%D0%9A&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0,%2049033,%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE,%20%D0%BF%D1%80.%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20139-%D0%9A&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=49033,%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE,%20%D0%BF%D1%80.%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20139-%D0%9A&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0,%2049033,%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE,%20%D0%BF%D1%80.%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20139-%D0%9A&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507


15.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Хмельницького
Богдана, будинок 139-К 
Тел: 0567871842, 0567916047 
Факс: 0567871842 

14.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Хмельницького Богдана,
будинок 139-К 
Тел: 0567871842, 0567916047 
Факс: 0567871842 

12.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 49033, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, пр.Хмельницького
Богдана, будинок 139-К 
Тел: 0567871842, 0567916047 
Факс: 0567871842 

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

49010, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Жовтневий район, ВУЛИЦЯ
ЛАЗАРЯНА, будинок 2 
Тел: 0567871842, 0567916047 
Факс: 0567871842 

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

49010, Дніпропетровська обл., місто Дніпропетровськ, ВУЛИЦЯ
ЛАЗАРЯНА, будинок 2 
Тел: 0567871842, 0567916047 
Факс: 0567871842 

03.10.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК
ДНІПРОПЕТРОВСЬК ЖОВТНЕВИЙ ВУЛ.ЛАЗАРЯНА БУД.2 
Тел: 056787-18-42, 567916047 
Факс: 567871842 

13.11.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Дніпропетровська обл., М.Дніпропетровськ, вул. Лазаряна, буд.2 
Тел: 056787-18-42, 0567916047 
Факс: 0567871842 

08.07.2012
АКТУАЛЬНО НА

49010, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., МІСТО ДНІПРОПЕТРОВСЬК,
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЛАЗАРЯНА, БУДИНОК 2 
Тел: 776-72-38 
Факс: 7767241 

21.09.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. ЛАЗАРЯНА БУД. 2 
Тел: 776-72-38 
Факс: 7767241 

26.10.2001
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. АКАДЕМІКА ЛАЗАРЯНА
БУД. 2 
Тел: 76-72-41 

14.01.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.ДНIПРОПЕТРОВСЬК, ЖОВТНЕВИЙ Р-Н ВУЛ. ЛАЗАРЯНА БУД. 2 
Тел: 76-72-41 

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0,%2049033,%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE,%20%D0%BF%D1%80.%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20139-%D0%9A&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=49033,%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE,%20%D0%BF%D1%80.%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20139-%D0%9A&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0,%2049033,%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE,%20%D0%BF%D1%80.%D0%A5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B0,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%20139-%D0%9A&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=49010,%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE,%20%D0%96%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%9B%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A0%D0%AF%D0%9D%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%202&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=49010,%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%9B%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A0%D0%AF%D0%9D%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%202&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%94%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC/%D0%9C.%D0%94%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%20%D0%94%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%20%D0%96%D0%9E%D0%92%D0%A2%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%98%D0%99%20%20%D0%92%D0%A3%D0%9B.%D0%9B%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A0%D0%AF%D0%9D%D0%90%20%D0%91%D0%A3%D0%94.2&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,%20%D0%9C.%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA,%20%D0%B2%D1%83%D0%BB.%20%D0%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%B0,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4.2&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=49010,%20%D0%94%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%9B.,%20%D0%9C%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%94%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A,%20%D0%96%D0%9E%D0%92%D0%A2%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%9B%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A0%D0%AF%D0%9D%D0%90,%20%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9A%202&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9C.%D0%94%D0%9DI%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A,%20%D0%96%D0%9E%D0%92%D0%A2%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%98%D0%99%20%D0%A0-%D0%9D%20%D0%92%D0%A3%D0%9B.%20%D0%9B%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A0%D0%AF%D0%9D%D0%90%20%D0%91%D0%A3%D0%94.%202&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9C.%D0%94%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A,%20%D0%96%D0%9E%D0%92%D0%A2%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%98%D0%99%20%D0%A0-%D0%9D%20%D0%92%D0%A3%D0%9B.%20%D0%90%D0%9A%D0%90%D0%94%D0%95%D0%9C%D0%86%D0%9A%D0%90%20%D0%9B%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A0%D0%AF%D0%9D%D0%90%20%D0%91%D0%A3%D0%94.%202&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9C.%D0%94%D0%9DI%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A,%20%D0%96%D0%9E%D0%92%D0%A2%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%98%D0%99%20%D0%A0-%D0%9D%20%D0%92%D0%A3%D0%9B.%20%D0%9B%D0%90%D0%97%D0%90%D0%A0%D0%AF%D0%9D%D0%90%20%D0%91%D0%A3%D0%94.%202&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507


18.10.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЧЕРНІЄНКО МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

17.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЛАЗЕБНИК СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

21.09.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МИЦКО РОМАН СТЕПАНОВИЧ

26.12.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЖАКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

20.05.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СИЧЕНКО ВІКТОР ГРИГОРОВИЧ

22.03.1999
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЖАКОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР ДМИТРОВИЧ

14.01.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КАБЛУКОВ ВІКТОР АГАП'ЄВИЧ

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

71.20 - технічні випробування та дослідження

26.12.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.30.0 - ТЕХНІЧНИЙ КОНТРОЛЬ ТА АНАЛІЗ

14.01.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

19800 - ДЕРЖАВНЕ ПРИЙМАННЯ ПРОДУКЦIЇ В ПРОМИСЛОВОСТI,
ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД I КОНТРОЛЬ ЗА СТАНДАРТАМИ ТА ЗАСОБАМИ
ВИМIРЮВАННЯ

Керівники
(всього 6 змін)

За 25 років 1 місяць 17 днів наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні
4 роки 2 місяці 6 днів

Підписанти

Види діяльності
(всього 2 зміни)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 9 змін)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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08.09.2022
АКТУАЛЬНО НА КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Морщагін Олексій

Валерійович

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Узбецька, будинок 11 
Країна громадянства бенефіціара: Україна 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Слюсарев Олексій
Юрійович

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Гусенка, будинок 17, квартира 34 
Країна громадянства бенефіціара: Україна 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС ТРЕЙД УКРАЇНА" 
Код ЄДРПОУ засновника : 41470176 
Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 5, ПОВЕРХ 3 
Країна резиденства: Україна 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.07.2022
АКТУАЛЬНО НА КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Морщагін Олексій

Валерійович

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Узбецька, будинок 11 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Слюсарев Олексій
Юрійович

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Гусенка, будинок 17, квартира 34 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС ТРЕЙД УКРАЇНА" 
Код ЄДРПОУ засновника : 41470176 
Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 5, ПОВЕРХ 3 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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05.07.2022
АКТУАЛЬНО НА КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Морщагін Олексій

Валерійович

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Узбецька, будинок 11 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Слюсарев Олексій
Юрійович

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Гусенка, будинок 17, квартира 34 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС ТРЕЙД УКРАЇНА" 
Код ЄДРПОУ засновника : 41470176 
Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 5, ПОВЕРХ 3 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.04.2022
АКТУАЛЬНО НА КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Морщагін Олексій

Валерійович

Адреса засновника: Україна, 83017, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Узбецька, будинок 11 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Слюсарев Олексій
Юрійович

Адреса засновника: Україна, 49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
вул.Гусенка, будинок 17, квартира 34 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС ТРЕЙД УКРАЇНА" 
Код ЄДРПОУ засновника : 41470176 
Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 5, ПОВЕРХ 3 
Країна резиденства: Україна 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МС ТРЕЙД УКРАЇНА" 
Код ЄДРПОУ засновника : 41470176 
Адреса засновника: Україна, 49005, Дніпропетровська обл., місто Дніпро,
ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 5, ПОВЕРХ 3 
Країна резиденства: Україна 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
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https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%89%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A1%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%96%D0%B9%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=41470176&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
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YouControl — повне досьє на кожну компанію України ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

12.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ 
Код ЄДРПОУ засновника : 00032945 
Адреса засновника: Україна, 01133, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГЕНЕРАЛА АЛМАЗОВА,
будинок 18/9 
Країна резиденства: Україна 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 
Код ЄДРПОУ засновника : 37472062 
Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок
14 
Країна резиденства: Україна 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 
Код ЄДРПОУ засновника : 37472062 
Адреса засновника: Україна, 01135, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок
14 
Країна резиденства: Україна 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

14.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 
Код ЄДРПОУ засновника : 37472062 
Адреса засновника: 01135, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 14 
Країна резиденства: Україна 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

28.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ 
Код ЄДРПОУ засновника : 37472062 
Адреса засновника: 01135, м.Київ, Шевченківський район, ПРОСПЕКТ
ПЕРЕМОГИ, будинок 14 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

07.09.2011
Дані перевіряються

КАРАБIН А.Е. 
Країна: Україна 
Вибув із складу засновників

01.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

Розмір статутного капіталу

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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