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Експрес-аналіз
Аналітичний показник на основі 544 факторів

Замовити експертизу

Критерії: Універсальні

Фактор Повідомлення Актуально на

Зв'язок з компанією в стані
припинення 

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

Контрагент фігурує в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в
виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов’язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати до
уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України, отримання
додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах,
публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління
Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа,
потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства. 

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. 

Зв'язок з ліквідованою
юридичною особою 

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 27.07.2022

Потрібна особлива увага 1

Потрібно звернути увагу 4

Проблем не виявлено 530

C

Наявний зв'язок контрагента з компанією в стані
припинення. Кількість зв'язків: 3



В публічних медіа виявлено спірну інформацію
щодо контрагента



Платник податків має податковий борг станом на
30.01.2022



Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою
юридичною особою. Кількість зв'язків: 2
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Сьогодні

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. 

Фактор Повідомлення Актуально на

  "Потрібна особлива увага"  0   "Потрібно звернути увагу"  2   "Проблем не виявлено"  422

Компанія пов'язана із національним публічним
діячем



Фактор Повідомлення Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Контрагент фігурує в медіа В публічних медіа виявлено спірну інформацію щодо
контрагента

Сьогодні

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в
виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов’язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати
до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом. Відповідно до приписів Національного банку України,
отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних
джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із заходів належної перевірки клієнта (Постанова
Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65). Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних
медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні репутаційні наслідки партнерства. 

Ризикові 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. 

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

Перевірка за факторами податкової обачності
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  "Потрібна особлива увага"  0   "Потрібно звернути увагу"  1   "Проблем не виявлено"  70

Фактор Повідомлення Актуально на

Заборгованість

Податковий борг Платник податків має податковий борг станом на 30.01.2022 Сьогодні

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

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

Перевірка за факторами податкової обачності

FinScore  D/1,3

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідків

 Висока

Фінансова стійкість  Незадовільний рівень

Фінансовий скоринг

MarketScore  B/3

Ринкова потужність  Вища середньої

Потенціал до лідерства  Достатні позиції на ринку

Ринковий скоринг

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60
реєстрів України актуальну на момент запиту

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МК 8"

Скорочена назва ТОВ "МК 8"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 41738693

Дата реєстрації 15.11.2017 (4 роки 8 місяців)

Уповноважені особи СОФІЄВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ
  — 25.07.2019, керівник

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

Розмір статутного капіталу 10 000,00 грн

Анкета Актуально на
27.07.2022
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Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
43.11 Знесення
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 04176, місто Київ,
НАБЕРЕЖНО-РИБАЛЬСЬКА ДОРОГА,
будинок 3, приміщення 19

E-mail: TOV_MK8@UKR.NET

Телефон: +380504782288

Контакти з останнього тендеру

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН"
Код ЄДРПОУ засновника: 40393232

Адреса засновника: Україна, 04123, місто Київ, вул.Межова (Подільський р-н),
будинок 23

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Контакти з ЄДР

Учасники та бенефіціари Актуально на
27.07.2022
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Країна та державний орган Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

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

КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н, селище
міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких
є зареєстрована юридична особа

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ЛОКО"

Код ЄДРПОУ: 39827930

Місцезнаходження: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА,
будинок 129

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

3 об’єктів на 04.10.2021 4 об’єктів на 04.10.2021

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії Дані відсутні у реєстрах

Філіали та правонаступники Актуально на
27.07.2022

Власність та дозволи Актуально на
27.07.2022

Перевірка в списках санкцій Актуально на
26.07.2022

 Санкції РНБО (Ради національної
безпеки і оборони України)

 Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства
Фінансів США (OFAC)

 Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
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 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 31.01.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.01.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 30.01.2022)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб’єктів
господарювання, які мають податковий
борг»
(станом на 01.01.2022)

Платник податків має податковий борг 1 грн

Державний: 1 грн

Місцевий: 0 грн

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 23.02.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 417386926508

Дата реєстрації: 01.12.2019

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 28.03.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Фінансові показники, тис.грн.

Показники Активи Зобов'язання Виручка

2020 78 050 90 220 1 650

2019 46 000 – 47 000 52 000 – 53 000 1 000 – 1 100

2018 49 000 – 50 000 53 000 – 54 000 260 – 270

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 1 документ) 16.04.2019 № рішення 81234349

Господарські судові справи
(всього 119 документів) 21.07.2021 № рішення 98606089

16.06.2021 № рішення 97734019

24.05.2021 № рішення 97282749

Адміністративні судові справи
(всього 32 документи) 05.04.2021 № рішення 96049850

15.02.2021 № рішення 94904500

03.12.2020 № рішення 93365453

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

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 31.01.2022)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
25.02.2022

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=27122671&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=2
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=81234349&cid=27122671
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=27122671&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=3
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=98606089&cid=27122671
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=97734019&cid=27122671
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=97282749&cid=27122671
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=27122671&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=4
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=96049850&cid=27122671
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=94904500&cid=27122671
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=93365453&cid=27122671


  

  

  

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок �

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 3  Учасники / Бенефіціари 7  Отримувачі доходу 0

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

 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

0  Особи пов'язані з
публічними діячами

0  Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Перевірки державними службами Актуально на
25.02.2022

Історія змін

22.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МК 8" ( ТОВ "МК 8" ) 

30.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04176, місто Київ, НАБЕРЕЖНО-РИБАЛЬСЬКА ДОРОГА, будинок
3, приміщення 19 
Тел: +380504782288, 
E-mail: TOV_MK8@UKR.NET 

29.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

04176, місто Київ, НАБЕРЕЖНО-РИБАЛЬСЬКА ДОРОГА, будинок 3,
приміщення 19 
Тел: +380504782288, 
E-mail: TOV_MK8@UKR.NET 

11.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04176, місто Київ, НАБЕРЕЖНО-РИБАЛЬСЬКА ДОРОГА, будинок
3, приміщення 19 
Тел: +380504782288 
E-mail: TOV_MK8@UKR.NET 

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

04176, м.Київ, Подільський район, НАБЕРЕЖНО-РИБАЛЬСЬКА ДОРОГА,
будинок 3, приміщення 19 
Тел: +380504782288 
E-mail: TOV_MK8@UKR.NET 

27.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04176, місто Київ, НАБЕРЕЖНО-РИБАЛЬСЬКА ДОРОГА, будинок
3, приміщення 19 
Тел: +380504782288 
E-mail: TOV_MK8@UKR.NET 

Найменування юридичної особи 

Контактна інформація
(всього 9 змін)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=27122671&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=27122671&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=2
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=27122671&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=4
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0,%2004176,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%9D%D0%90%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%9D%D0%9E-%D0%A0%D0%98%D0%91%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%203,%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2019&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=04176,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%9D%D0%90%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%9D%D0%9E-%D0%A0%D0%98%D0%91%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%203,%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2019&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0,%2004176,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%9D%D0%90%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%9D%D0%9E-%D0%A0%D0%98%D0%91%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%203,%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2019&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=04176,%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%9D%D0%90%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%9D%D0%9E-%D0%A0%D0%98%D0%91%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%203,%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2019&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0,%2004176,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%9D%D0%90%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%9D%D0%9E-%D0%A0%D0%98%D0%91%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%203,%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2019&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


21.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

04176, м.Київ, Подільський район, НАБЕРЕЖНО-РИБАЛЬСЬКА ДОРОГА,
будинок 3, приміщення 19 
Тел: +380504782288 
E-mail: tov_mk8@ukr.net 

18.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

04176, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НАБЕРЕЖНО-РИБАЛЬСЬКА
ДОРОГА, будинок 3, приміщення 19 
Тел: +380504782288 
E-mail: tov_mk8@ukr.net 

29.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

03038, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАЛЕВИЧА КАЗИМИРА, будинок 8 
Тел: +380504782288 
E-mail: tov_mk8@ukr.net 

23.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

03038, м.Київ, ВУЛИЦЯ МАЛЕВИЧА КАЗИМИРА, будинок 8 
Тел: +380672347091 
E-mail: tov_mk8@ukr.net 

22.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

03038, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ МАЛЕВИЧА КАЗИМИРА,
будинок 8 

29.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

СОФІЄВ СЕРГІЙ СЕРГІЙОВИЧ

22.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

СТРУНЕВИЧ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ

20.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

23.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

СТРУНЕВИЧ ВАДИМ ОЛЕГОВИЧ

22.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

Керівники
(всього 1 зміна)

За 4 роки 8 місяців 5 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 4
роки 8 місяців 5 днів

Підписанти
(всього 1 зміна)

Види діяльності

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

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=04176,%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%9D%D0%90%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%9D%D0%9E-%D0%A0%D0%98%D0%91%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%203,%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2019&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=04176,%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%9D%D0%90%D0%91%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%96%D0%9D%D0%9E-%D0%A0%D0%98%D0%91%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%94%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%203,%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%2019&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=03038,%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%9C%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%90%20%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%208&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=03038,%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%9C%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%90%20%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%208&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=03038,%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%96%D1%97%D0%B2%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%9C%D0%90%D0%9B%D0%95%D0%92%D0%98%D0%A7%D0%90%20%D0%9A%D0%90%D0%97%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%208&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A1%D0%9E%D0%A4%D0%86%D0%84%D0%92%20%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%86%D0%99%20%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%86%D0%99%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%98%D0%A7%20%D0%92%D0%90%D0%94%D0%98%D0%9C%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=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A1%D0%A2%D0%A0%D0%A3%D0%9D%D0%95%D0%92%D0%98%D0%A7%20%D0%92%D0%90%D0%94%D0%98%D0%9C%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=id322023


05.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН" 
Код ЄДРПОУ засновника : 40393232 
Адреса засновника: Україна, 04123, місто Київ, вул.Межова (Подільський р-н),
будинок 23 
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЕЦКО ОЛЬГА
АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н,
селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

30.09.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН" 
Код ЄДРПОУ засновника : 40393232 
Адреса засновника: Україна, 04123, місто Київ, вул.Межова (Подільський р-н),
будинок 23 
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КЛЕЦКО ОЛЬГА
АНАТОЛІЇВНА

Адреса засновника: Україна, 45034, Волинська обл., Ковельський р-н,
селище міського типу Люблинець, вул.Шкільна, будинок 1, квартира 58. 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

07.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН" 
Код ЄДРПОУ засновника : 40393232 
Адреса засновника: Україна, 04123, місто Київ, вул.Межова (Подільський р-н),
будинок 23 
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН" 
Адреса засновника: КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 45034,
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ
ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58 ТИП ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА -
100% 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=40393232&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9A%D0%9B%D0%95%D0%A6%D0%9A%D0%9E%20%D0%9E%D0%9B%D0%AC%D0%93%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=id322023
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https://youcontrol.com.ua/search/?q=40393232&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


11.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН" 
Код ЄДРПОУ засновника : 40393232 
Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІЯ ТЕРЬОХІНА,
будинок 8, кімната 19 
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН" 
Адреса засновника: КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 45034,
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ
ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58 , ТИП ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА -
100% 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН" 
Код ЄДРПОУ засновника : 40393232 
Адреса засновника: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІЯ ТЕРЬОХІНА,
будинок 8, кімната 19 
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН" 
Адреса засновника: КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 45034,
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ
ШКІЛЬНА, БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58 , ТИП ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА -
100% 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН" 
Код ЄДРПОУ засновника : 40393232 
Адреса засновника: 04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІЯ
ТЕРЬОХІНА, будинок 8, кімната 19 
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН" 
Адреса засновника: КЛЕЦКО ОЛЬГА АНАТОЛІЇВНА, , , 45034, ВОЛИНСЬКА
ОБЛАСТЬ, КОВЕЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СМТ. ЛЮБЛИНЕЦЬ, ВУЛИЦЯ ШКІЛЬНА,
БУДИНОК 1, КВАРТИРА 58 , ТИП ВОЛОДІННЯ - НЕПРЯМИЙ, ЧАСТКА - 100% 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

20.08.2019
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН" 
Код ЄДРПОУ засновника : 40393232 
Адреса засновника: 04080, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ОЛЕКСІЯ
ТЕРЬОХІНА, будинок 8, кімната 19 
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

В УЧАСНИКА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ ВІДСУТНІ ФІЗИЧНІ ОСОБИ,ЯКІ НЕЗАЛЕЖНО
ВІД ФОРМ ЗАГАЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ МАЮТЬ МОЖЛИВІСТЬ ЗДІЙСНЮВАТИ
ВИРІШАЛЬНИЙ ВПЛИВ НА УПРАВЛІННЯ АБО ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО АБО ЧЕРЕЗ ІНШИХ ОСІБ 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

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

© YouControl. All rights reserved

18.02.2018
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АТЛОН" 
Код ЄДРПОУ засновника : 40393232 
Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ НИЖНІЙ ВАЛ,
будинок 15 
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

НЕМОЖЛИВО ВСТАНОВИТИ 
Код ЄДРПОУ засновника : 40393232 
Адреса засновника: 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОКО ІНВЕСТ" ) 
Код ЄДРПОУ засновника : 39804541 
Адреса засновника: 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ЛОКО" 
Код ЄДРПОУ засновника : 39827930 
Адреса засновника: 03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА, будинок 129 
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

23.11.2017
АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

Розмір статутного капіталу

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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