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Експрес-аналіз
Аналітичний показник на основі 522 факторів

Замовити експертизу

Критерії: Універсальні

Фактор Повідомлення Актуально на

В стані припинення

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

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

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

Обмежена компетенція посадових осіб

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад,
при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні наслідки
для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий правочин може
бути визнано недійсним. 

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги. 

Засновники/учасники в так званих
«офшорах», визнаних в Україні. (Постанова
Кабінету Міністрів України №1045)

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 22.09.2021

Потрібна особлива увага 4

Потрібно звернути увагу 3

Проблем не виявлено 508

D

Статус суб'єкта господарювання:
в стані припинення



Повноваження керівника мають
такі обмеження: тимчасово
виконуюча обов язки



Адреса ЮЕЙ ЕНЕРГОСЕТ
ХОЛДІНГЗ ЛТД у так званому
«офшорі» Кіпр
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Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з
яких визнаються контрольованими. Належність нерезидента до відповідної юрисдикції є однією із умов для віднесення господарських
операцій з ним до «контрольованих» і застосування відповідних принципів податкового коригування. 

Відповідно до порядку проведення контролюючими органами зустрічних звірок (Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2010
№1232), контролюючі органи можуть проводити необхідні зустрічні звірки з метою отримання податкової інформації, необхідної у
зв'язку з проведенням перевірок платників податків. Зокрема, стосовно контрагентів, що беруть участь у ланцюгу постачання товарів
(робіт, послуг), які є предметом контрольованих операцій. Інформація, отримана за наслідками таких звірок може бути підставою для
проведення відповідних позапланових перевірок та/або звернення до правоохоронних органів. 

Якщо засновники контрагента є особами з місцем реєстрації у юрисдикції, що має так званий «офшорний» статус, це може свідчити
про те, що особи, які є кінцевими бенефіціарними власниками, можуть приховувати свою причетність до цього контрагента,
використовуючи послуги, пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального сервісу). 

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом в силу відсутності інформації про його реальні зв'язки може мати результат
негативного фінансового та операційного характеру, тому потребує підвищеної обачності. 

Судові рішення, пов'язані з контрагентом

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема,
щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності
процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч.
податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин. 

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної
справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). 

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій
справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. 

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. 

Відкриті виконавчі провадження

Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення на грошові кошти та /або інше
майно. Стягнення в першу чергу звертається на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках
і вкладах в банках і інших кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. 

Така ситуація може значно ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію
бізнесу, тому співпраця з таким контрагентом, потребує належної обачності. 

Податковий борг

Фактор Повідомлення Актуально на

Кількість судових справ компанії,
де вона виступає відповідачем,
за останні 3 роки: 8
Кількість кримінальних судових
справ, пов'язаних з компанією, за
останні 3 роки: 24
Кількість судових справ компанії,
за останні 3 роки: 49



В публічних медіа виявлено
спірну інформацію щодо
контрагента



Відкрито виконавчих
проваджень: 3



Платник податків має податковий
борг станом на 21.09.2021
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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. 

Фактор Повідомлення Актуально на

 
 

FinScore  C/2,3

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідків

 Середня
Розраховано на даних за 2015 рік,
більш актуальні дані відсутні для
обрахунку

Фінансова стійкість  Задовільний 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

Повне найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ
"ЕНЕРГОМЕРЕЖА"

Скорочена назва ПРАТ "ХК "ЕНЕРГОМЕРЕЖА"

Найменування іноземною мовою Повне найменування іноземною мовою 
PRIVATE CORPORATION "HOLDING COMPANY "ENERGINETWORK"

Скорочене найменування іноземною мовою 
PC "HС "ENERGINETWORK"

Статус юридичної особи В стані припинення

Код ЄДРПОУ 32113410

Дата реєстрації 31.07.2002 (19 років 1 місяць)

Дані про перебування юридичної особи в процесі
припинення

12.05.2018 - В стані припинення 
10741410026051411 
Внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і
відкриття ліквідаційної процедури 
Підстава: судове рішення 
Найменування суду: ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МІСТА КИЄВА 

Уповноважені особи ДАРІЄНКО ОЛЬГА ВАЛЕНТИНІВНА
  — (Тимчасово виконуюча обов'язки), керівник
ГОРЄЛОВ ОЛЕКСІЙ ЛЕОНАРДОВИЧ
  — голова комісії з припинення

Анкета Актуально на
22.09.2021
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Зв’язок з національними публічними діячами
та/або пов’язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 7 272 000,00 грн

Організаційно-правова форма АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:
35.14 Торгівля електроенергією
Інші:
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи
37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод
38.11 Збирання безпечних відходів
38.12 Збирання небезпечних відходів
39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 01001, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 12

Телефон: 2056130,

Факс: 4119941

Контакти з останнього тендеру

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) ЛОКТІОНОВА НАТАЛІЯ ЕДУАРДІВНА

Перелік засновників юридичної особи акціонери згідно реєстру.
Розмір внеску до статутного фонду: 7 272 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій (>5%)
(Станом на 3 кв 2017 р.)

ЮЕЙ ЕНЕРГОСЕТ ХОЛДІНГЗ ЛТД , 338388,

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 720.00

Кількість: 10100

Від загальної кількості (%): 100.0000

Контакти з ЄДР

Учасники та бенефіціари Актуально на
22.09.2021
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Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

1 об’єктів на 14.09.2020 Дані відсутні у реєстрах на 14.09.2020

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії 2 ліцензії

Країни

      

 Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Назва ЗМІ Фігурант розслідування Згадка в розслідуванні

Наші гроші 1 1

Наші гроші.Запоріжжя

Слідство.Інфо

Бігус.інфо

Схеми: корупція в деталях 1 4

Запорізький центр розслідувань (ЗЦК)

Власність та дозволи Актуально на
22.09.2021

Перевірка в списках санкцій Актуально на
21.09.2021

Репутація 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.
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State Watch

Четверта влада

Вінницька агенція журналістських розслідувань

Миколаївський центр журналістських
розслідувань

Назва ЗМІ Фігурант розслідування Згадка в розслідуванні

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 22.09.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.09.2021)

Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що визнаний банкрутом

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 21.09.2021)

Історія боргу
Платник податків має податковий борг

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 22.09.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 22.09.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 22.09.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 321134126566

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 28.03.2018

Причина анулювання: ненадання декларацiй протягом року

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 22.09.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 15.05.2012

Ставка: 5,00%

Група: 4

Дата виключення з реєстру: 01.04.2014

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 22.09.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси
YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Фінансові показники, тис.грн.

Показники Активи Зобов'язання Виручка

2015 1 100 000 – 1 200 000 1 000 000 – 1 100 000 750 000 – 760 000

2014 430 000 – 440 000 420 000 – 430 000 170 000 – 180 000

2010 7 200 – 7 300 до 10000 0

2009 7 200 – 7 300 0 до 10000

2008 7 200 – 7 300 до 10000 0

Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2015 750 000 000 - 800 000 000 329 958 028

2014 150 000 000 - 200 000 000 0

2010 до 100 000 0

2009 до 100 000 0

2008 до 100 000 0

2007 до 100 000 0

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 495 документів) 31.03.2020 № рішення 88546340

24.02.2020 № рішення 87793944

07.05.2019 № рішення 82000287

Тендери

Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
22.09.2021

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=5995803&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=2
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=88546340&cid=5995803
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=87793944&cid=5995803
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=82000287&cid=5995803


Господарські судові справи
(всього 863 документи) 02.07.2021 № рішення 98202954

29.06.2021 № рішення 98054459

07.06.2021 № рішення 97733925

Адміністративні судові справи
(всього 47 документів) 12.03.2019 № рішення 80418093

11.03.2019 № рішення 80388387

31.10.2018 № рішення 77537929

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 2 документи) 27.04.2018 № рішення 73895537

20.10.2016 № рішення 62356479

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду Інформація відсутня у реєстрах

Всього 8

12.05.2018 Внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і
відкриття ліквідаційної процедури

16.04.2018 Повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття
ліквідаційної процедури №50667

25.06.2017 Оголошення про порушення справи про банкрутство №43953

26.09.2014 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

26.09.2014 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

  

  

Офіційні повідомлення Актуально на
21.09.2021

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 8  Учасники / Бенефіціари 3  Отримувачі доходу 6

 Суб'єкти декларування 6  Національні публічні діячі 0  Вкладники / Позичальники 0

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=5995803&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=3
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=98202954&cid=5995803
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=98054459&cid=5995803
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=97733925&cid=5995803
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=5995803&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=4
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=80418093&cid=5995803
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=80388387&cid=5995803
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=77537929&cid=5995803
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=5995803&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=5
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=73895537&cid=5995803
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=62356479&cid=5995803
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=5995803&tb=publications&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/termination-info/?id=509819&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/vgsu-info/?id=50667&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/vgsu-info/?id=43953&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/events/?id=13615538&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/events/?id=13615980&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=5995803&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=5995803&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=2
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=5995803&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRel%255D%255B0%255D=1000
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=5995803&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=5


  
 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

3  Особи пов'язані з
публічними діячами

0  Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Історія змін

26.09.2014
ДАТА ЗМІНИ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ
"ЕНЕРГОМЕРЕЖА"

16.01.2014
ДАТА ЗМІНИ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХОЛДИНГОВА КОМПАНІЯ
"ЕНЕРГОМЕРЕЖАІНВЕСТ"

01.06.2011
ДАТА ЗМІНИ

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ"

31.05.2011
АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ"

22.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА, будинок 12 
Тел: 2056130 
Факс: 4119941 

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ВУЛ.ВОЛОДИМИРСЬКА БУД.12 
Тел: 205-61-30 
Факс: 4119941 

26.09.2014
ДАТА ЗМІНИ

01001, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИРСЬКА,
БУДИНОК 12 
Тел: 044205-61-30 
Факс: 0444119941 

25.09.2014
АКТУАЛЬНО НА

04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО,
БУДИНОК 12 
Тел: 044205-61-30 
Факс: 0444119941 

17.01.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Киев, вул. Сагайдачного, буд.12 
Тел: 044205-61-30 
Факс: 0444119941 

15.01.2014
АКТУАЛЬНО НА

04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО,
БУДИНОК 12 
Тел: 205-61-30 
Факс: 4119941 

02.06.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПОДIЛЬСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. САГАЙДАЧНОГО БУД. 12 
Тел: 205-61-30 
Факс: 4119941 

Найменування юридичної особи 
(всього 3 зміни)

Контактна інформація
(всього 9 змін)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=5995803&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=7
https://youcontrol.com.ua/search/?q=01001%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0%25D0%25A1%25D0%25AC%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=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592+%25D0%25A8%25D0%2595%25D0%2592%25D0%25A7%25D0%2595%25D0%259D%25D0%259A%25D0%2586%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+++%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.12&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=01001%252C+%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%25A8%25D0%2595%25D0%2592%25D0%25A7%25D0%2595%25D0%259D%25D0%259A%25D0%2586%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%259D%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590%252C+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259D%25D0%259E%25D0%259A+12&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=04070%252C+%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%259F%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2586%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%259D%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%2593%25D0%2590%25D0%2599%25D0%2594%25D0%2590%25D0%25A7%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2593%25D0%259E%252C+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259D%25D0%259E%25D0%259A+12&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B2%252C+%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BB.+%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25B3%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25B4%25D0%25B0%25D1%2587%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B3%25D0%25BE%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4.12&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=04070%252C+%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%259F%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2586%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%259D%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%2593%25D0%2590%25D0%2599%25D0%2594%25D0%2590%25D0%25A7%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2593%25D0%259E%252C+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259D%25D0%259E%25D0%259A+12&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%259F%25D0%259E%25D0%2594I%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0-%25D0%259D+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.+%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%2593%25D0%2590%25D0%2599%25D0%2594%25D0%2590%25D0%25A7%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2593%25D0%259E+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.+12&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


01.06.2011
ДАТА ЗМІНИ

04070, М.КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ САГАЙДАЧНОГО,
БУДИНОК 12 
Тел: 411-99-41 

31.05.2011
АКТУАЛЬНО НА

04116, М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МАРШАЛА
РИБАЛКА, БУДИНОК 7/18 
Тел: 411-99-41 

01.08.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МАРШАЛА РИБАЛКА БУД. 7/18 
Тел: 411-99-41 

05.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

ДАРІЄНКО ОЛЬГА ВАЛЕНТИНІВНА

17.01.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Крючков Дмитро Васильович

01.08.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ТАРАШКЕВИЧ СТАНІСЛАВ СТЕПАНОВИЧ

3 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

ЮЕЙ ЕНЕРГОСЕТ ХОЛДІНГЗ ЛТД, 338388
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 720.00
Кількість: 10100
Від загальної кількості (%): 100.0000

4 квартал 2014 року
АКТУАЛЬНО НА

ЮЕЙ ЕНЕРГОСЕТ ХОЛДІНГЗ ЛТД, 338388 КІПР
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 720.00
Кількість: 10100
Від загальної кількості (%): 100.0000

4 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 720.00
Кількість: 10100
Від загальної кількості (%): 100.0000

Керівники
(всього 2 зміни)

За 19 років 1 місяць 21 день наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні
9 років 6 місяців 27 днів

Учасники та бенефіціари
(всього 4 зміни)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=04070%252C+%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%259F%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2586%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%259D%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%2593%25D0%2590%25D0%2599%25D0%2594%25D0%2590%25D0%25A7%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2593%25D0%259E%252C+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259D%25D0%259E%25D0%259A+12&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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1 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 720.00
Кількість: 3333
Від загальної кількості (%): 33.0000
Фізична особа УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 720.00
Кількість: 3434
Від загальної кількості (%): 34.0000
Фізична особа УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 720.00
Кількість: 3333
Від загальної кількості (%): 33.0000

1 квартал 2011 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 720.00
Кількість: 3333
Від загальної кількості (%): 33.0000
Фізична особа UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 720.00
Кількість: 3434
Від загальної кількості (%): 34.0000
Фізична особа UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 720.00
Кількість: 3333
Від загальної кількості (%): 33.0000

10.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

22.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЧОРНОБАЙ ДМИТРО ВАСИЛЬОВИЧ

22.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

35.14 - торгівля електроенергією

29.12.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.25.4 - МОНТАЖ МЕТАЛЕВИХ КОНСТРУКЦІЙ

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.20.0 - ЗДАВАННЯ В ОРЕНДУ ВЛАСНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА

01.11.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

83200 - ПРОДАЖ I ЗДАВАННЯ В НАЙМ (В ОРЕНДУ) НЕРУХОМОГО МАЙНА
НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

01.08.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61124 - МОНТАЖНI РОБОТИ

Підписанти
(всього 1 зміна)

Види діяльності
(всього 4 зміни)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A7%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2591%25D0%2590%25D0%2599+%25D0%2594%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%259E+%25D0%2592%25D0%2590%25D0%25A1%25D0%2598%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


06.10.2020
АКТУАЛЬНО НА КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛОКТІОНОВА

НАТАЛІЯ ЕДУАРДІВНА

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

акціонери згідно реєстру. 
Розмір внеску в статутний фонд: 7 272 000 грн.

04.09.2020
АКТУАЛЬНО НА КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛОКТІОНОВА

НАТАЛІЯ ЕДУАРДІВНА

Адреса засновника: ТТ 160167 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

акціонери згідно реєстру 
Розмір внеску в статутний фонд: 7 272 000 грн.

24.10.2019
АКТУАЛЬНО НА КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛОКТІОНОВА

НАТАЛІЯ ЕДУАРДІВНА

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

акціонери згідно реєстру 
Розмір внеску в статутний фонд: 7 272 000 грн.

22.06.2016
АКТУАЛЬНО НА КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЛОКТІОНОВА

НАТАЛІЯ ЕДУАРДІВНА

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

акціонери згідно реєстру 
Розмір внеску в статутний фонд: 7 272 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

02.06.2011
Дані перевіряються

АКЦIОНЕРИ ЗГIДНО РЕЄСТРУ 
Розмір внеску в статутний фонд: 7 272 000 грн.

29.12.2006
Дані перевіряються

СІРОТОВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 399 760 грн.

КУЛЬКО АРКАДІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 472 480 грн.

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

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259B%25D0%259E%25D0%259A%25D0%25A2%25D0%2586%25D0%259E%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2590+%25D0%259D%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%259B%25D0%2586%25D0%25AF+%25D0%2595%25D0%2594%25D0%25A3%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%2594%25D0%2586%25D0%2592%25D0%259D%25D0%2590&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259B%25D0%259E%25D0%259A%25D0%25A2%25D0%2586%25D0%259E%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2590+%25D0%259D%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%259B%25D0%2586%25D0%25AF+%25D0%2595%25D0%2594%25D0%25A3%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%2594%25D0%2586%25D0%2592%25D0%259D%25D0%2590&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259B%25D0%259E%25D0%259A%25D0%25A2%25D0%2586%25D0%259E%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2590+%25D0%259D%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%259B%25D0%2586%25D0%25AF+%25D0%2595%25D0%2594%25D0%25A3%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%2594%25D0%2586%25D0%2592%25D0%259D%25D0%2590&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259B%25D0%259E%25D0%259A%25D0%25A2%25D0%2586%25D0%259E%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2590+%25D0%259D%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%259B%25D0%2586%25D0%25AF+%25D0%2595%25D0%2594%25D0%25A3%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%2594%25D0%2586%25D0%2592%25D0%259D%25D0%2590&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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02.06.2003
Дані перевіряються

СIРОТОВ АНДРIЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
Вибув із складу засновників

КУЛЬКО АРКАДІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Вибув із складу засновників

МАКСІМОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Вибув із складу засновників

МАКСIМОВ СЕРГIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 399 760 грн.

06.11.2002
Дані перевіряються

КУЛЬКО АРКАДIЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 448 000 грн.

29.08.2002
Дані перевіряються

КУЛЬКО АРКАДIЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 480 000 грн.

МАКСIМОВ СЕРГIЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 376 000 грн.

01.08.2002
Дані перевіряються

СIРОТОВ АНДРIЙ ВАСИЛЬОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 376 000 грн.

13.05.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

7 272 000 грн.

01.08.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

7 200 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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