
0 800 309 077 
youcontrol.com.ua

Увага! Дані змінюються щоденно.  Актуально на 12.09.2022

 Повне досьє на кожну
компанію України

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД-
ПРОЕКТ-РЕКОНСТРУКЦІЯ"
LLC "UKRBUDPR"
Код ЄДРПОУ 39894111

Сьогодні

Сьогодні

Сьогодні

Експрес-аналіз
Аналітичний показник на основі 544 факторів

Замовити експертизу

Критерії: Універсальні

Фактор Повідомлення Актуально на

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 

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. 

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. 

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 12.09.2022

Потрібна особлива увага 4

Потрібно звернути увагу 3

Проблем не виявлено 528

C

Повноваження керівника мають такі
обмеження: відповідно до статуту



Розмір статутного капіталу: 1 218 грн.

Кількість видів діяльності: 34
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Сьогодні

Сьогодні

Сьогодні

Сьогодні

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. 

Часті інституційні зміни 

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема,
пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати на
відсутність такої стабільності. 

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а
часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. 

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної
уваги. 

Малий строк діяльності керівника 

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового
керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує
належної уваги при співпраці з такими контрагентами.
Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу 

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. 

Фактор Повідомлення Актуально на

  "Потрібна особлива увага"  0   "Потрібно звернути увагу"  3   "Проблем не виявлено"  421

Адреса Кізіменко Давід Олегович
Україна, 83071, Донецька обл., місто
Донецьк, вул.Кутузова, будинок 25,
квартира 3
Адреса Кізіменко Давід Олегович
Україна, 83071, Донецька обл., місто
Донецьк, вул.Кутузова, будинок 25,
квартира 3



За останні 12 місяців змін керівників: 2;
змін найменування: 0; змін засновників /
бенефіціарів: 2



Керівник був призначений 90 днів тому

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



Фактор Повідомлення Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Перевірка за факторами фінансового моніторингу
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  "Потрібна особлива увага"  0   "Потрібно звернути увагу"  3   "Проблем не виявлено"  68

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

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

Адреса Кізіменко Давід Олегович Україна, 83071, Донецька
обл., місто Донецьк, вул.Кутузова, будинок 25, квартира 3
Адреса Кізіменко Давід Олегович Україна, 83071, Донецька
обл., місто Донецьк, вул.Кутузова, будинок 25, квартира 3

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
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. 

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 2

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема,
пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати
на відсутність такої стабільності. 

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а
часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. 

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної
уваги. 

Фактор Повідомлення Актуально на

Ризикові операційні ознаки

Перевірка за факторами податкової обачності

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Відсутність виробничих/офісних
приміщень, інших активів,
достатніх для ведення юридичною
особою відповідного виду
господарської діяльності

Відсутня інформація про те, що юридична особа є власником
будь-якого нерухомого майна

Сьогодні

Здійснення промислової діяльності потребує наявності приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад
тощо. 

Відсутність у юридичної особи (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших
активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності може вказувати на те, що така юридична особа є
компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). 

В той же час, інформація щодо нерухомого майна, яке знаходиться в користуванні (оренда, позичка, спільна діяльність тощо) не
завжди вноситься до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Відсутність зареєстрованих прав не може свідчити про
однозначну відсутність нерухомого майна у певної особи, проте є обставиною, що потребує прояву обачності щодо неї. 

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни За останні 12 місяців змін керівників: 2; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 2

Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах (зокрема,
пов'язані із зміною його найменування, місцезнаходження, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати
на відсутність такої стабільності. 

Наприклад, часта зміна місцезнаходження компанії може бути ознакою переховування від контролюючих органів та перевірок, а
часта зміна найменування може свідчити на спроби «очищення» репутації. 

Отже, партнерство з контрагентом з частими інституційними змінами може спричинити негативні наслідки та потребує належної
уваги. 

Малий строк діяльності керівника Керівник був призначений 90 днів тому Сьогодні

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, нетривалий час з дати призначення нового
керівника може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на несприятливі наслідки ділових відносин, що потребує
належної уваги при співпраці з такими контрагентами.
Для новостворених компаній це також актуальний фактор на який треба звернути увагу 

FinScore  A/3,7

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідків

 Низька

Фінансова стійкість  Високий 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
12.09.2022
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Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД-ПРОЕКТ-
РЕКОНСТРУКЦІЯ"

Скорочена назва ТОВ "УКРБУДПР"

Найменування іноземною мовою Повне найменування іноземною мовою 
LIMITED LIABILITY COMPANY "UKRBUD-PROEKT-RECONSTRUKTSIYA"

Скорочене найменування іноземною мовою 
LLC "UKRBUDPR"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 39894111

Дата реєстрації 14.07.2015 (7 років 1 місяць)

Уповноважені особи КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ
  — керівник (відповідно до Статуту)

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 1 218,00 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:
08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну
23.49 Виробництво інших керамічних виробів
23.99 Виробництво неметалевих мінеральних виробів, н.в.і.у.
42.91 Будівництво водних споруд
42.99 Будівництво інших споруд, н.в.і.у.
43.11 Знесення
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
43.32 Установлення столярних виробів
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
43.34 Малярні роботи та скління
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.91 Покрівельні роботи
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними
продуктами
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-
технічним обладнанням
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування в цих сферах
41.10 Організація будівництва будівель
42.11 Будівництво доріг і автострад
42.12 Будівництво залізниць і метрополітену
42.13 Будівництво мостів і тунелів
42.21 Будівництво трубопроводів
42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 04123, місто Київ,
вул.Світлицького, будинок 35, офіс
108/4

E-mail: ukrbudpr@gmail.com

Телефон: +38(050)-326-30-50

Контакти з останнього тендеру
(08.09.2022)

Контактна особа: Давід Кізіменко

E-mail: upr.tender@gmail.com

Телефон: +380636130714

Адреса: 04123 Київська область Київ вулиця
Світлицького, будинок 35, офіс 108/4

Контакти

Учасники та бенефіціари Актуально на
12.09.2022

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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Країна та державний орган Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

Відомості про органи управління юридичної
особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ
Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 83071, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Кутузова,
будинок 25, квартира 3

Розмір внеску до статутного фонду: 1 218,00 грн

Частка (%): 100,0000%

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

КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 83071, Донецька обл., місто Донецьк, вул.Кутузова,
будинок 25, квартира 3

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 100

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 24.08.2022

Дані відсутні у реєстрах на 24.08.2022

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії 1 ліцензія

Власність та дозволи Актуально на
12.09.2022

Перевірка в списках санкцій Актуально на
11.09.2022

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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 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

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 20.05.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 18.05.2022)

Платник податків не має податкового боргу

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 20.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 398941126567

Дата реєстрації: 01.08.2020
Анульоване свідоцтво ПДВ

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Фінансові показники, тис.грн.

Показники Активи Зобов'язання Виручка

2020 2 439 1 976 5 395

2018 390 – 400 500 – 510 640 – 650

Показники Обсяг імпорту, грн Дохід від експорту, грн

2022 - -

2021 - -

2020 - -

2019 - -

2018 250 000 - 300 000 -

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 398941126513

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 25.07.2019

Причина анулювання: вiдсутнiсть поставок та ненадання декларацiй

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 20.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 20.05.2022)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

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



2017 до 100 000 -

2016 - -

2015 - -

2014 - -

2013 - -

2012 - -

2011 - -

2010 - -

2009 - -

2008 - -

Показники Обсяг імпорту, грн Дохід від експорту, грн

Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2022 – 252 071 272

2021 – 269 759 288

2020 5395500 0

2018 600 000 - 650 000 0

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Тендери

Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
04.08.2022

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



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 1

14.07.2015 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

  

  

  

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок �

Офіційні повідомлення Актуально на
11.09.2022

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 8  Учасники / Бенефіціари 9  Отримувачі доходу 0

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

 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

0  Особи пов'язані з
публічними діячами

0  Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Перевірки державними службами Актуально на
25.02.2022

Історія змін

19.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРБУД-ПРОЕКТ-
РЕКОНСТРУКЦІЯ" ( ТОВ "УКРБУДПР" ) 

11.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТДС АЛЬЯНС" ( ТОВ
"ТДС АЛЬЯНС" ) 

14.07.2015
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУРУНДУЧОК
ПЛЮС"

Найменування юридичної особи 
(всього 2 зміни)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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14.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04123, місто Київ, вул.Світлицького, будинок 35, офіс 108/4 
Тел: +38(050)-326-30-50 
E-mail: ukrbudpr@gmail.com 

12.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04123, місто Київ, вул.Світлицького, будинок 35, офіс 108/4 
Тел: +38(099)-438-87-27 
E-mail: ukrbudpr@ukr.net 

05.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

04123, місто Київ, вул.Світлицького, будинок 35, офіс 108/4 
Тел: +38(099)-438-87-27, 
E-mail: ukrbudpr@ukr.net 

24.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 86 
Тел: +38(099)-438-87-27, 
E-mail: ukrbudpr@ukr.net 

23.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 86 
Тел: +38(099)-438-87-27, 
E-mail: ukrbudpr@ukr.net 

15.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 86 
Тел: +380994388727 
E-mail: ukrbudpr@ukr.net 

19.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ КИРИЛІВСЬКА, будинок 86 
Тел: +380688053018 

23.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

03194, м.Київ, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА, будинок 9, квартира 252 
Тел: +380688053018 

11.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

03194, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ КУРБАСА,
будинок 9, квартира 252 

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

02068, м.Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ , будинок 6, офіс 245 

22.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.ОЛЕНИ ПЧІЛКИ БУД.6 ОФ.245 

13.07.2015
АКТУАЛЬНО НА

02068, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ОЛЕНИ ПЧІЛКИ ,
БУДИНОК 6, ОФІС 245 

14.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

05.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Драч Юрій Анатолійович

Контактна інформація
(всього 11 змін)

Керівники
(всього 6 змін)

За 7 років 1 місяць 21 день наявної звітності змінилися 6 керівників у середньому кожні 1
рік 2 місяці 7 днів
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https://youcontrol.com.ua/search/?q=04123,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%B2%D1%83%D0%BB.%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2035,%20%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81%20108/4&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,%2004080,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%9A%D0%98%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2086&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=04080,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%9A%D0%98%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2086&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=04080,%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%9A%D0%98%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2086&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=04080,%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%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%9A%D0%98%D0%A0%D0%98%D0%9B%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2086&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=03194,%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9B%D0%95%D0%A1%D0%AF%20%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%209,%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%20252&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=03194,%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%9B%D0%95%D0%A1%D0%AF%20%D0%9A%D0%A3%D0%A0%D0%91%D0%90%D0%A1%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%209,%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%20252&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02068,%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%9F%D0%A7%D0%86%D0%9B%D0%9A%D0%98%20,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%206,%20%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81%20245&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92%20%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%20%20%D0%92%D0%A3%D0%9B.%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%9F%D0%A7%D0%86%D0%9B%D0%9A%D0%98%20%D0%91%D0%A3%D0%94.6%20%20%D0%9E%D0%A4.245&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02068,%20%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92,%20%D0%94%D0%90%D0%A0%D0%9D%D0%98%D0%A6%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%20%D0%9F%D0%A7%D0%86%D0%9B%D0%9A%D0%98%20,%20%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9A%206,%20%D0%9E%D0%A4%D0%86%D0%A1%20245&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9A%D0%86%D0%97%D0%86%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%94%D0%90%D0%92%D0%86%D0%94%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%94%D1%80%D0%B0%D1%87%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507


14.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

19.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

БЕЗБЕДЮК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

11.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

ПЕТРОВСЬКА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

07.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

ПИЛИПЕНКО СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

22.07.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СКОПИЧ ОЛЬГА ЯКІВНА

05.09.2022
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

12.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

Алфьоров Євген Васильович
Альохін Сергій Вікторович

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

19.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

11.09.2017
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

88.91 - денний догляд за дітьми

Підписанти
(всього 2 зміни)

Види діяльності
(всього 2 зміни)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 10 змін)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9A%D0%86%D0%97%D0%86%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%94%D0%90%D0%92%D0%86%D0%94%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%91%D0%95%D0%97%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AE%D0%9A%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%93%20%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9F%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%86%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90%20%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%87%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9F%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%9F%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%86%D0%99%20%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A7%20%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%93%D0%90%20%D0%AF%D0%9A%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%90%D0%BB%D1%84%D1%8C%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%84%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%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%90%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D1%85%D1%96%D0%BD%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507


12.09.2022
АКТУАЛЬНО НА КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кізіменко Давід

Олегович

Адреса засновника: Україна, 83071, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Кутузова, будинок 25, квартира 3 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Кізіменко Давід Олегович

Адреса засновника: Україна, 83071, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Кутузова, будинок 25, квартира 3 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 218 грн.

12.07.2022
АКТУАЛЬНО НА КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кізіменко Давід

Олегович

Адреса засновника: Україна, 83071, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Кутузова, будинок 25, квартира 3 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Кізіменко Давід Олегович

Адреса засновника: Україна, 83071, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Кутузова, будинок 25, квартира 3 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 218 грн.

29.06.2022
АКТУАЛЬНО НА КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кізіменко Давід

Олегович

Адреса засновника: Україна, 83071, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Кутузова, будинок 25, квартира 3 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кізіменко Давід
Олегович

Адреса засновника: Україна, 83071, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Кутузова, будинок 25, квартира 3 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 218 грн.

14.06.2022
АКТУАЛЬНО НА КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кізіменко Давід

Олегович

Адреса засновника: Україна, 83071, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Кутузова, будинок 25, квартира 3 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Кізіменко Давід Олегович

Адреса засновника: Україна, 83071, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Кутузова, будинок 25, квартира 3 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 218 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9A%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%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%9A%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%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%9A%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%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%9A%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%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%9A%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%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%9A%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%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%9A%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%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%9A%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507


12.04.2022
АКТУАЛЬНО НА КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Драч Юрій

Анатолійович

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., Краматорський р-н, місто
Лиман, вул.Студентська, будинок 16, квартира 32 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Драч Юрій Анатолійович

Адреса засновника: Україна, 84404, Донецька обл., Краматорський р-н, місто
Лиман, вул.Студентська, будинок 16, квартира 32 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 218 грн.

21.09.2021
АКТУАЛЬНО НА КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83027, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
КУТУЗОВА, будинок 25, квартира 3 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 218 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Кізіменко Давід
Олегович

Адреса засновника: Україна, 83027, Донецька обл., місто Донецьк,
вул.Кутузова, будинок 25, квартира 3. 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.11.2020
АКТУАЛЬНО НА КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 83027, Донецька обл., місто Донецьк, ВУЛИЦЯ
КУТУЗОВА, будинок 25, квартира 3 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 218 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІЗІМЕНКО ДАВІД
ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: УКРАЇНА , 83027, УКРАЇНА, МІСТО ДОНЕЦЬК,
КИЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, БУДИНОК 25, КВАРТИРА 3. ТИП
ВОЛОДІННЯ - ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100% 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%94%D1%80%D0%B0%D1%87%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%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%94%D1%80%D0%B0%D1%87%20%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%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%9A%D0%86%D0%97%D0%86%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%94%D0%90%D0%92%D0%86%D0%94%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9A%D1%96%D0%B7%D1%96%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%94%D0%B0%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%B3%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%9A%D0%86%D0%97%D0%86%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%94%D0%90%D0%92%D0%86%D0%94%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9A%D0%86%D0%97%D0%86%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%94%D0%90%D0%92%D0%86%D0%94%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507


15.07.2020
АКТУАЛЬНО НА КІЗІМЕНКО ДАВІД ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 83027, Донецька обл., місто Донецьк, Київський район,
ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, будинок 25, квартира 3 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 218 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КІЗІМЕНКО ДАВІД
ОЛЕГОВИЧ

Адреса засновника: 83027, , МІСТО ДОНЕЦЬК, КИЇВСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ КУТУЗОВА, БУДИНОК 25, КВАРТИРА 3. ТИП ВОЛОДІННЯ -
ПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100% 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

05.03.2019
АКТУАЛЬНО НА БЕЗБЕДЮК ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 21000, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ
КООПЕРАТИВНА, будинок 18 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 218 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ Є
КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ

Адреса засновника: 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЗАСНОВНИКИ Є
КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦІАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕР) ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ 
Адреса засновника: 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЯШЕНКО ВІКТОРІЯ СЕРГІЇВНА

Адреса засновника: 03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ.СИМИРЕНКА,
будинок 31, квартира 278 
Розмір внеску в статутний фонд: 609 грн.

ПЕТРОВСЬКА ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: 03194, м.Київ, Святошинський район, ПРОСПЕКТ ЛЕСЯ
КУРБОСА, будинок 9, квартира 252 
Розмір внеску в статутний фонд: 609 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9A%D0%86%D0%97%D0%86%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%94%D0%90%D0%92%D0%86%D0%94%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9A%D0%86%D0%97%D0%86%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%94%D0%90%D0%92%D0%86%D0%94%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%91%D0%95%D0%97%D0%91%D0%95%D0%94%D0%AE%D0%9A%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%93%20%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9B%D0%AF%D0%A8%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%AF%20%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%86%D0%87%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9F%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%86%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90%20%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%87%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507


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

© YouControl. All rights reserved

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА СКОПИЧ ОЛЬГА ЯКІВНА

Адреса засновника: 07413, Київська обл., Броварський район, село Пухівка,
ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 218 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СКОПИЧ ОЛЬГА
ЯКІВНА

Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО
ПУХІВКА, ВУЛИЦЯ ВАТУТІНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

1 218 грн.

Розмір статутного капіталу

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A7%20%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%93%D0%90%20%D0%AF%D0%9A%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%9F%D0%98%D0%A7%20%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%93%D0%90%20%D0%AF%D0%9A%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507
https://youcontrol.com.ua/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1900507

