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Увага! Дані змінюються щоденно.  Актуально на 08.12.2021

 Повне досьє на кожну
компанію України

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МОНТАНА ПРОМІНВЕСТ"
Код ЄДРПОУ 42645814

Сьогодні

Сьогодні

Сьогодні

Експрес-аналіз
Аналітичний показник на основі 527 факторів

Замовити експертизу

Критерії: Універсальні

Фактор Повідомлення Актуально на

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. 

Податковий борг

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. 

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

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 08.12.2021

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 3

Проблем не виявлено 515

C

Кількість видів діяльності: 52

Платник податків має податковий борг
3 400 грн станом на 01.11.2021



Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів у сфері господарської
діяльності (за статтею 205-1 КК
України)
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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 господарських
злочинів (за статтею 212 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. 

Фактор Повідомлення Актуально на
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Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів у сфері господарської
діяльності (за статтею 212 КК України)
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СьогодніІнформація про кримінальні
провадження щодо злочинів у сфері
службової діяльності та професійної
діяльності, пов'язаної з наданням
публічних послуг (за статтею 364 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. 

Фактор Повідомлення Актуально на

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів у сфері службової діяльності
та професійної діяльності, пов'язаної з
наданням публічних послуг (за статтею
364 КК України)
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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 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНТАНА
ПРОМІНВЕСТ"

Скорочена назва ТОВ "МОНТАНА ПРОМІНВЕСТ"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 42645814

Дата реєстрації 23.11.2018 (3 роки)

Анкета Актуально на
08.12.2021

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

file:///contractor/?id=27694166&tb=courts&CourtSearch%255BfilterCsnb%255D=265%252F7908%252F19
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=27694166&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


Уповноважені особи МАЛЮГА АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ
  — керівник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 250 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Види діяльності Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.13 Розвідувальне буріння
43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.31 Штукатурні роботи
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною,
живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними
матеріалами та санітарно-технічними виробами
46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами,
залізними та іншими металевими виробами
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими
товарами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами
для тварин
46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами
46.24 Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та
жирами
46.34 Оптова торгівля напоями
46.35 Оптова торгівля тютюновими виробами
46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою,
ракоподібними та молюсками
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та
тютюновими виробами
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною
апаратурою побутового призначення для приймання, записування,
відтворювання звуку й зображення
46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням,
деталями до нього
46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням
81.21 Загальне прибирання будинків
81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними
продуктами
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-
технічним обладнанням
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним
устаткованням і приладдям до нього
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
52.24 Транспортне оброблення вантажів
62.01 Комп'ютерне програмування
62.02 Консультування з питань інформатизації
69.10 Діяльність у сфері права
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з
питань оподаткування
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування в цих сферах
73.11 Рекламні агентства
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового
призначення

Контакти
YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 79008, Львівська обл., місто
Львів, ВУЛИЦЯ ВИННИЧЕНКА, будинок
12

Телефон: 0669709486

Контакти з останнього тендеру
(11.11.2019)

Контактна особа: Малюга Анатолій Степанович

Телефон: +380669709486

Адреса: 87500 Донецька обл. Маріуполь
проспект Миру, будинок 85, офіс 1

Відомості про органи управління юридичної
особи

ВИЩИЙ-ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ВИКОНАВЧИЙ-ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) МАЛЮГА АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ
Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02098, МІСТО КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 11-А, КВАРТИРА 102,
ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ, ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ

Перелік засновників юридичної особи МАЛЮГА АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА
НАБЕРЕЖНА, будинок 11-А, квартира 102

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 250 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 25.11.2020

Дані відсутні у реєстрах на 25.11.2020

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Учасники та бенефіціари Актуально на
08.12.2021

Власність та дозволи Актуально на
08.12.2021

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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Ліцензії 1 ліцензія

Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2019 – 3 689 633

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 08.12.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.12.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 07.12.2021)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб’єктів
господарювання, які мають податковий
борг»
(станом на 01.11.2021)

Платник податків має податковий борг 3 400 грн

Державний: 3 400 грн

Місцевий: 0 грн

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 08.12.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 08.12.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 08.12.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 426458118195

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 01.03.2021

Причина анулювання: ненадання декларацiй протягом року

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 08.12.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 08.12.2021)

Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради

Тендери

Судова практика та виконавчі Актуально на

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=27694166&tb=licenses


Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 26 документів) 07.04.2021 № рішення 96430016

26.05.2020 № рішення 89445981

26.05.2020 № рішення 89535541

Господарські судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи
(всього 22 документи) 03.11.2021 № рішення 101003976

08.10.2021 № рішення 100589702

30.09.2021 № рішення 100010992

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 2 документи) 30.04.2020 № рішення 89019298

30.04.2020 № рішення 89019296

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ) 25.01.2022, 10:30 640/14943/21

  

  

  

провадження 
(Згадування у документах)

08.12.2021

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 2  Учасники / Бенефіціари 4  Отримувачі доходу 0

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

 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

0  Особи пов'язані з
публічними діячами

0  Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Історія змін

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=27694166&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=2
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=96430016&cid=27694166
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=89445981&cid=27694166
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=89535541&cid=27694166
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=27694166&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=4
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=101003976&cid=27694166
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=100589702&cid=27694166
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=100010992&cid=27694166
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=27694166&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=5
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=89019298&cid=27694166
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=89019296&cid=27694166
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=27694166&tb=preview-court
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=27694166&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=27694166&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=2


25.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОНТАНА
ПРОМІНВЕСТ" ( ТОВ "МОНТАНА ПРОМІНВЕСТ" ) 

04.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

79008, Львівська обл., місто Львів, Галицький район, ВУЛИЦЯ
ВИННИЧЕНКА, будинок 12 
Тел: 0669709486 

06.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

87500, Донецька обл., місто Маріуполь, ПРОСПЕКТ МИРУ, будинок 85,
офіс 1 
Тел: 0669709486 

16.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

87500, Донецька обл., місто Маріуполь, Центральний район, ПРОСПЕКТ
МИРУ, будинок 85, офіс 1 
Тел: 0669709486 

09.04.2019
АКТУАЛЬНО НА

40000, Сумська обл., місто Суми, ПРОСПЕКТ КУРСЬКИЙ, будинок 147 
Тел: 0669709486 

25.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

40000, Сумська обл., місто Суми, ПРОСПЕКТ КУРСЬКИЙ, будинок 147 
Тел: 0662208616 

25.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

МАЛЮГА АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ

25.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОРЖ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

25.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

25.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

25.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

Найменування юридичної особи 

Контактна інформація
(всього 4 зміни)

Керівники
(всього 1 зміна)

За 3 роки 0 місяців 13 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 3
роки 0 місяців 13 днів

Підписанти

Види діяльності
(всього 1 зміна)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=79008%252C+%25D0%259B%25D1%258C%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB.%252C+%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE+%25D0%259B%25D1%258C%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B2%252C+%25D0%2593%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%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%2592%25D0%2598%25D0%259D%25D0%259D%25D0%2598%25D0%25A7%25D0%2595%25D0%259D%25D0%259A%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+12&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=87500%252C+%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB.%252C+%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE+%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2596%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%252C+%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%259F%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A2+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0%25D0%25A3%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+85%252C+%25D0%25BE%25D1%2584%25D1%2596%25D1%2581+1&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=87500%252C+%25D0%2594%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB.%252C+%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE+%25D0%259C%25D0%25B0%25D1%2580%25D1%2596%25D1%2583%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%258C%252C+%25D0%25A6%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BB%25D1%258C%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD%252C+%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%259F%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A2+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0%25D0%25A3%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+85%252C+%25D0%25BE%25D1%2584%25D1%2596%25D1%2581+1&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=40000%252C+%25D0%25A1%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB.%252C+%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE+%25D0%25A1%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B8%252C+%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%259F%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A2+%25D0%259A%25D0%25A3%25D0%25A0%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+147&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=40000%252C+%25D0%25A1%25D1%2583%25D0%25BC%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB.%252C+%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE+%25D0%25A1%25D1%2583%25D0%25BC%25D0%25B8%252C+%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%259F%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A2+%25D0%259A%25D0%25A3%25D0%25A0%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+147&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C%25D0%2590%25D0%259B%25D0%25AE%25D0%2593%25D0%2590+%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2595%25D0%259F%25D0%2590%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259A%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%2596+%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=id322023


23.03.2021
АКТУАЛЬНО НА КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛЮГА

АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02098, МІСТО КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 11-А, КВАРТИРА 102,
ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ-100%, ТИП ВОЛОДІННЯ-
ПРЯМЕ 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЛЮГА АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА
НАБЕРЕЖНА, будинок 11-А, квартира 102 
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

29.10.2020
АКТУАЛЬНО НА КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛЮГА

АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02098, МІСТО КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК 11-А, КВАРТИРА 102,
ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ-100%, ТИП ВОЛОДІННЯ-
ПРЯМЕ 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЛЮГА АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02098, місто Київ, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА
НАБЕРЕЖНА, будинок 11-А, квартира 102 
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛЮГА

АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 06.11.1954 Р.Н., РНОКПП , , 02098, МІСТО КИЇВ,
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК
11-А, КВАРТИРА 102, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ-100%,
ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЛЮГА АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 02098, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 11-А, квартира 102 
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C%25D0%2590%25D0%259B%25D0%25AE%25D0%2593%25D0%2590+%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2595%25D0%259F%25D0%2590%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C%25D0%2590%25D0%259B%25D0%25AE%25D0%2593%25D0%2590+%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2595%25D0%259F%25D0%2590%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C%25D0%2590%25D0%259B%25D0%25AE%25D0%2593%25D0%2590+%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2595%25D0%259F%25D0%2590%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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05.12.2019
АКТУАЛЬНО НА КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛЮГА

АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 06.11.1954 Р.Н., РНОКПП , , 02098, МІСТО КИЇВ,
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК
11-А, КВАРТИРА 102, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ-100%,
ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЛЮГА АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 02098, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 11-А, квартира 102 
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

09.04.2019
АКТУАЛЬНО НА КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛЮГА

АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 06.11.1954 Р.Н., РНОКПП , , 02098, МІСТО КИЇВ,
ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, БУДИНОК
11-А, КВАРТИРА 102, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ-100%,
ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МАЛЮГА АНАТОЛІЙ СТЕПАНОВИЧ

Адреса засновника: 02098, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ
ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 11-А, квартира 102 
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

25.11.2018
АКТУАЛЬНО НА КОРЖ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 26624, Кіровоградська обл., Вільшанський район, село
Дорожинка, ПРОВУЛОК ВЕСЕЛИЙ, будинок 2 
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КОРЖ ОЛЕКСАНДР
СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 28.01.1989 Р.Н., РНОКПП , , 26624, КІРОВОГРАДСЬКА
ОБЛАСТЬ, ВІЛЬШАНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ДОРОЖИНКА, ПРОВУЛОК
ВЕСЕЛИЙ, БУДИНОК 2, ВІДСОТОК ЧАСТКИ СТАТУТНОГО КАПІТАЛУ-100%,
ТИП ВОЛОДІННЯ-ПРЯМЕ 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

25.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

250 000 грн.

Розмір статутного капіталу
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