
0 800 309 077 
youcontrol.com.ua

Увага! Дані змінюються щоденно.  Актуально на 09.03.2021

 Повне досьє на кожну 
компанію України

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"
JSC "UKRAINIAN RAILWAYS"
Код ЄДРПОУ 40075815

Сьогодні

19.02.2021

11.02.2021

Експрес-аналіз
Аналітичний показник на основі 416 факторів

Замовити експертизу

Критерії: Універсальні

Фактор Повідомлення Актуально на

Широкий перелік зареєстрованих
видів діяльності

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних
результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік
видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності. 

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги. 

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. 

Відкриті виконавчі провадження

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 09.03.2021

Потрібна особлива увага 8

Потрібно звернути увагу 31

Проблем не виявлено 377

C

Кількість видів діяльності: 26

Кількість судових справ компанії, де вона
виступає відповідачем, за останні 3 роки:
1075
Кількість кримінальних судових справ,
пов'язаних з компанією, за останні 3 роки:
506
Кількість судових справ компанії, за останні
3 роки: 12360



Відкрито виконавчих проваджень: 1272

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/compliance/


Сьогодні

01.07.2020

Сьогодні

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

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. 

Операції з так званими
«офшорними» юрисдикціями,
визнаними в Україні. Постанова
Кабінету Міністрів України
№1045

Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1045 затверджено перелік держав (територій), операції з контрагентами з
яких визнаються контрольованими. 

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. 

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. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів
проти власності (за статтею 185
КК України)

Фактор Повідомлення Актуально на

Платник податків має податковий борг 2 607
754 грн станом на 01.02.2021



За останні доступні 12 місяців компанія
провела 25 - 30 операцій з так званими
«офшорами», визнаними в Україні
(Постанова Кабінету Міністрів України
№1045)



Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти власності (за статтею 185 КК
України)



Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

15.07.2013

№ справи

331/5337/13-
к

№
рішення

32372441

Форма
рішення

Форма
рішення

Вирок
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Сьогодні

Сьогодні

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів
проти довкілля (за статтею 246
КК України)

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів
проти встановленого порядку
несення військової служби
(військові злочини) (за статтею
407 КК України)

Фактор Повідомлення Актуально на

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти довкілля (за статтею 246 КК
України)



Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

29.03.2019

№ справи

531/557/18

№
рішення

80940026

Форма
рішення

Форма
рішення

Вирок

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти встановленого порядку
несення військової служби (військові
злочини) (за статтею 407 КК України)
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Сьогодні

Сьогодні

Сьогодні

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

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. 

Зв'язок з національним
публічним діячем

Національні публічні діячі – це особи, що займають особливо відповідальне становище, яке пов’язане із можливістю виникнення
конфліктів інтересів та здійснення впливу (в тому числі незаконного) і у сфері господарської діяльності. Зв’язком керівника/
засновника (учасника)/ кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи із національним публічним діячем, вважається узгоджена
господарська діяльність таких осіб, у тому числі спільний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Пов'язаними
особами вважаються також члени сім'ї (особи, які перебувають у шлюбі, а також їхні діти, у тому числі повнолітні, батьки, особи, які
перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають та пов'язані спільним побутом). 

З огляду на те, що масштаби впливу таких осіб і наслідки конфліктів інтересів є значно більшими порівняно із іншими суб’єктами,
господарська діяльність до якої такі особи причетні (зокрема, фінансові операції) мають ретельно перевірятися. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів
проти життя та здоров'я особи
(за статтею 140 КК України)

Фактор Повідомлення Актуально на

Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

30.09.2020

№ справи

640/8300/19

№
рішення

91954559

Форма
рішення

Форма
рішення

Вирок

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



Компанія пов'язана із національним
публічним діячем



Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти життя та здоров'я особи (за
статтею 140 КК України)
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Сьогодні

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів
проти виборчих, трудових та
інших особистих прав і свобод
людини і громадянина (за
статтею 171 КК України)

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Фактор Повідомлення Актуально на

Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

13.01.2021

№ справи

320/2877/19

№
рішення

94187699

Форма
рішення

Форма
рішення

Ухвала

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти виборчих, трудових та інших
особистих прав і свобод людини і
громадянина (за статтею 171 КК України)



Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

23.04.2020

№ справи

937/2764/20

№
рішення

88914650

Форма
рішення

Форма
рішення

Ухвала

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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Сьогодні

Сьогодні

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів
проти виборчих, трудових та
інших особистих прав і свобод
людини і громадянина (за
статтею 183 КК України)

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів
проти виборчих, трудових та
інших особистих прав і свобод
людини і громадянина (за
статтею 162 КК України)

Фактор Повідомлення Актуально на

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти виборчих, трудових та інших
особистих прав і свобод людини і
громадянина (за статтею 183 КК України)



Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

03.09.2020

№ справи

642/4784/16-
к

№
рішення

91425064

Форма
рішення

Форма
рішення

Ухвала

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти виборчих, трудових та інших
особистих прав і свобод людини і
громадянина (за статтею 162 КК України)



Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

23.06.2020

№ справи

136/1989/17

№
рішення

90011426

Форма
рішення

Форма
рішення

Вирок
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Сьогодні

Сьогодні

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів
проти власності (за статтею 186
КК України)

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів
проти власності (за статтею 190
КК України)

Фактор Повідомлення Актуально на

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти власності (за статтею 186 КК
України)



Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

13.09.2017

№ справи

642/4784/16-
к

№
рішення

68816681

Форма
рішення

Форма
рішення

Вирок

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти власності (за статтею 190 КК
України)



YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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Сьогодні

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

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

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Фактор Повідомлення Актуально на

Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

19.08.2019

№ справи

462/6303/18

№
рішення

85235777

Форма
рішення

Форма
рішення

Вирок

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



Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

18.06.2019

№ справи

308/7307/18

№
рішення

82835091

Форма
рішення

Форма
рішення

Вирок
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Сьогодні

Сьогодні

Інформація про кримінальні
провадження щодо
господарських злочинів (за
статтею 203-2 КК України)

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

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

Фактор Повідомлення Актуально на

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів у сфері господарської діяльності
(за статтею 203-2 КК України)



Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

22.01.2021

№ справи

642/8657/19

№
рішення

94321513

Форма
рішення

Форма
рішення

Ухвала

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів у сфері господарської діяльності
(за статтею 205 КК України)



Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

07.12.2020

№ справи

522/14217/19

№
рішення

94491481

Форма
рішення

Форма
рішення

Ухвала
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Сьогодні

Сьогодні

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо
господарських злочинів (за
статтею 209 КК України)

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо
господарських злочинів (за
статтею 211 КК України)

Фактор Повідомлення Актуально на

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів у сфері господарської діяльності
(за статтею 209 КК України)



Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

29.09.2020

№ справи

991/6684/20

№
рішення

91929712

Форма
рішення

Форма
рішення

Ухвала

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів у сфері господарської діяльності
(за статтею 211 КК України)
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file:///judgedoc/?documentId=91929712&cid=17691671


Сьогодні

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо
господарських злочинів (за
статтею 212 КК України)

Фактор Повідомлення Актуально на

Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

29.09.2020

№ справи

991/6684/20

№
рішення

91929712

Форма
рішення

Форма
рішення

Ухвала

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів у сфері господарської діяльності
(за статтею 212 КК України)



Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

07.12.2020

№ справи

522/14217/19

№
рішення

94491478

Форма
рішення

Форма
рішення

Ухвала
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Сьогодні

Сьогодні

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо
господарських злочинів (за
статтею 216 КК України)

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів
проти довкілля (за статтею 240
КК України)

Фактор Повідомлення Актуально на

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів у сфері господарської діяльності
(за статтею 216 КК України)



Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

29.09.2020

№ справи

991/6684/20

№
рішення

91929712

Форма
рішення

Форма
рішення

Ухвала

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти довкілля (за статтею 240 КК
України)



YouControl - повне досьє на кожну компанію України

file:///judgedoc/?documentId=91929712&cid=17691671


Сьогодні

Сьогодні

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів
проти громадської безпеки (за
статтею 263-1 КК України)

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Непоодинокими є випадки, коли рішеннями суду встановлюються обставини, що можуть призвести до негативних наслідків при
співпраці з контрагентом та/або пов’язаними із ним особами, щодо якого/яких вони були винесені. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів
проти безпеки руху та
експлуатації транспорту (за
статтею 277 КК України)

Фактор Повідомлення Актуально на

Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

01.09.2020

№ справи

534/1186/20

№
рішення

91246752

Форма
рішення

Форма
рішення

Ухвала

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти громадської безпеки (за
статтею 263-1 КК України)



Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

04.02.2021

№ справи

572/1252/19

№
рішення

94622218

Форма
рішення

Форма
рішення

Вирок

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти безпеки руху та експлуатації
транспорту (за статтею 277 КК України)
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Сьогодні

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів
проти громадського порядку та
моральності (за статтею 297 КК
України)

Фактор Повідомлення Актуально на

Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

03.10.2014

№ справи

514/854/14-
к

№
рішення

40815624

Форма
рішення

Форма
рішення

Вирок

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти громадського порядку та
моральності (за статтею 297 КК України)



Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

07.09.2020

№ справи

314/5081/16-
к

№
рішення

91379663

Форма
рішення

Форма
рішення

Ухвала
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Сьогодні

Сьогодні

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів у
сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів та інші
злочини проти здоров'я
населення (за статтею 309 КК
України)

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів у
сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів та інші
злочини проти здоров'я
населення (за статтею 310 КК
України)

Фактор Повідомлення Актуально на

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів та інші злочини проти здоров'я
населення (за статтею 309 КК України)



Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

01.10.2013

№ справи

203/6237/13-
к

№
рішення

33831149

Форма
рішення

Форма
рішення

Вирок

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів та інші злочини проти здоров'я
населення (за статтею 310 КК України)
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Сьогодні

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів у
сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів та інші
злочини проти здоров'я
населення (за статтею 317 КК
України)

Фактор Повідомлення Актуально на

Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

24.11.2020

№ справи

389/1799/17

№
рішення

93086632

Форма
рішення

Форма
рішення

Ухвала

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів та інші злочини проти здоров'я
населення (за статтею 317 КК України)



Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

03.09.2020

№ справи

642/4784/16-
к

№
рішення

91425064

Форма
рішення

Форма
рішення

Ухвала
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Сьогодні

Сьогодні

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів у
сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх
аналогів або прекурсорів та інші
злочини проти здоров'я
населення (за статтею 324 КК
України)

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів
проти авторитету органів
державної влади, органів
місцевого самоврядування,
об'єднань громадян та злочини
проти журналістів (за статтею
358 КК України)

Фактор Повідомлення Актуально на

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів у сфері обігу наркотичних засобів,
психотропних речовин, їх аналогів або
прекурсорів та інші злочини проти здоров'я
населення (за статтею 324 КК України)



Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

17.09.2020

№ справи

324/1972/18

№
рішення

91825069

Форма
рішення

Форма
рішення

Ухвала

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти авторитету органів
державної влади, органів місцевого
самоврядування, об'єднань громадян та
злочини проти журналістів (за статтею 358
КК України)
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Сьогодні

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

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

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Фактор Повідомлення Актуально на

Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

18.06.2019

№ справи

308/7307/18

№
рішення

82835091

Форма
рішення

Форма
рішення

Вирок

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



Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

12.02.2021

№ справи

991/1231/19

№
рішення

94826660

Форма
рішення

Форма
рішення

Ухвала
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Сьогодні

Сьогодні

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів у
сфері службової діяльності та
професійної діяльності,
пов'язаної з наданням публічних
послуг (за статтею 366 КК
України)

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів у
сфері службової діяльності та
професійної діяльності,
пов'язаної з наданням публічних
послуг (за статтею 367 КК
України)

Фактор Повідомлення Актуально на

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів у сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов'язаної з
наданням публічних послуг (за статтею 366
КК України)



Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

09.10.2019

№ справи

191/2988/18

№
рішення

84870856

Форма
рішення

Форма
рішення

Вирок

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів у сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов'язаної з
наданням публічних послуг (за статтею 367
КК України)



Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

12.10.2017

№ справи

236/2138/17

№
рішення

69568816

Форма
рішення

Форма
рішення

Вирок

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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Сьогодні

Сьогодні

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів
проти правосуддя (за статтею
384 КК України)

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів
проти правосуддя (за статтею
385 КК України)

Фактор Повідомлення Актуально на

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти правосуддя (за статтею 384
КК України)



Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

01.12.2020

№ справи

206/646/18

№
рішення

93247297

Форма
рішення

Форма
рішення

Ухвала

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти правосуддя (за статтею 385
КК України)
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Сьогодні

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів
проти правосуддя (за статтею
389 КК України)

Фактор Повідомлення Актуально на

Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

01.12.2020

№ справи

206/646/18

№
рішення

93247297

Форма
рішення

Форма
рішення

Ухвала

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти правосуддя (за статтею 389
КК України)



Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

13.03.2020

№ справи

136/1989/17

№
рішення

88215063

Форма
рішення

Форма
рішення

Вирок
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Сьогодні

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів
проти правосуддя (за статтею
389-1 КК України)

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Фактор Повідомлення Актуально на

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти правосуддя (за статтею 389-
1 КК України)



Форма
судочинства

Дата
ухвалення

№ справи №
рішення

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
ухвалення

01.10.2020

№ справи

703/176/18

№
рішення

91955892

Форма
рішення

Форма
рішення

Ухвала

FinScore  B/2,6

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідків

 Помірна

Фінансова стійкість  Достатній рівень

Фінансовий скоринг

MarketScore  A/3.7

Ринкова потужність  Висока

Потенціал до лідерства  Провідні позиції на ринку

Ринковий скоринг

Анкета Актуально на
09.03.2021
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ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60
реєстрів України актуальну на момент запиту

Повне найменування юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"

Скорочена назва АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ"

Назва англійською JOINT STOCK COMPANY "UKRAINIAN RAILWAYS"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 40075815

Дата реєстрації 21.10.2015 (5 років 4 місяці)

Уповноважені особи ЖМАК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
  — керівник з 26.08.2020

 ЮРИК ІВАН ІВАНОВИЧ
  — представник
БУРЕШ ФРАНТІШЕК - представник
СИНЯКОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ
  — представник
ПЕРЦОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ
  — (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі
підписувати договори тощо (Виконання обов'язків)), представник
ЧЕРНІЦЬКИЙ РОМАН РОМАНОВИЧ
  — (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі
підписувати договори тощо (Виконання обов'язків)), представник

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

Розмір статутного капіталу
229 879 115 000,00 грн

Організаційно-правова форма АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Назва установчого документа Статут

Форма власності Державна власність / власність територіальних громад

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=17691671&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=17691671&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=6&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonName%255D=%25D0%25AE%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA+%25D0%2586%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD+%25D0%2586%25D0%25B2%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=17691671&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=4&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B1%255D=6


Види діяльності
Основний:
49.20 Вантажний залізничний транспорт
Інші:
30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу
08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу,
крейди та глинистого сланцю

25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин
конструкцій
25.72 Виробництво замків і дверних петель
46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та
промисловими хімічними речовинами
79.11 Діяльність туристичних агентств
85.32 Професійно-технічна освіта
86.21 Загальна медична практика
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і
подібними продуктами
47.30 Роздрібна торгівля пальним
49.10 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення
49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського
сполучення
52.10 Складське господарство
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
52.24 Транспортне оброблення вантажів
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
58.19 Інші види видавничої діяльності
61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку
62.01 Комп'ютерне програмування
71.20 Технічні випробування та дослідження
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання
промислового призначення
35.13 Розподілення електроенергії
41.10 Організація будівництва будівель
42.12 Будівництво залізниць і метрополітену

Контактна інформація Адреса: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ЄЖИ ҐЕДРОЙЦЯ, будинок 5

Контакти з останнього тендеру
(05.03.2021)

Контактна особа: Завалишин О В

Телефон: +380362423214

Адреса: 03150 м. Київ г. Киев ВУЛИЦЯ ЄЖИ
ҐЕДРОЙЦЯ будинок 5

Відомості про органи управління юридичної
особи

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

100,0000%

Контакти

Учасники та бенефіціари Актуально на
09.03.2021

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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Перелік засновників юридичної особи ДЕРЖАВА УКРАЇНА В ОСОБІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ.

Розмір внеску до статутного фонду: 229 879 115 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій (>5%)
(Станом на 4 кв 2020 р.) Держава Україна , 00000000,

Країна реестрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 1000.00

Кількість: 229879115

Від загальної кількості (%): 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

Відсутні фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного
власника

Дані про відокремлені підрозділи юридичної
особи ФІЛІЯ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ), ФІЛІЯ "ДАРНИЦЬКИЙ

ВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"

Код ЄДРПОУ ВП: 40081263

Місцезнаходження ВП: Україна, 02092, місто Київ, ВУЛИЦЯ АЛМАТИНСЬКА,
будинок 74.

ФІЛІЯ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ), ФІЛІЯ "МЕДІАЦЕНТР
"МАГІСТРАЛЬ" АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА
ЗАЛІЗНИЦЯ"

Код ЄДРПОУ ВП: 40081284

Місцезнаходження ВП: Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЛИСЕНКА,
будинок 6.

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких
є зареєстрована юридична особа ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНИ

Код ЄДРПОУ: 00034045

"ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОНЕЦЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ"

Код ЄДРПОУ: 01074957

Філіали та правонаступники Актуально на
09.03.2021
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Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

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

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

Дані не отримувались Дані не отримувались

Автотранспорт в користуванні 10 транспортних засобів

Автотранспорт у власності 5 260 транспортних засобів

Ліцензії 2 161 ліцензія

Країни

      

 Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Власність та дозволи Актуально на
09.03.2021

Перевірка в списках санкцій Актуально на
08.03.2021

 
Санкції РНБО (Ради національної
безпеки і оборони України)

 Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції
блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і
організацій, що перебувають в санкційних списках.

оновлюється щотижня

 
Санкційний список Міністерства
Фінансів США (OFAC)

 Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи
заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з
ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій,
які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства
фінансів США , в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

оновлюється щотижня
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Санкційний список Канади проти РФ у
зв'язку з подіями в Україні

 Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні
заходи (Росія)

оновлюється щотижня

 
Санкційний список ЄС

 Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають
територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України,
формувався з 2014 року.

оновлюється щотижня

 
Зведений санкційний список Австралії

 Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим
фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до
австралійських законів про санкції.

оновлюється щотижня

 
Санкційний список Великобританії

 Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані
фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а
також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з
урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

оновлюється щотижня

 
Санкційний список Японії проти РФ у
зв'язку з подіями в Україні

 Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

В список включені особи і організації. До них застосовано
обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а
також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня
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Санкційні списки Бюро промисловості
та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі
США

 Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

Бюро промисловості та безпеки (BIS), формує наступні санкційні
списки: Denied Persons List (Список заборонених осіб), Unverified
List (Список неперевірених імпортерів продукції США), MEU list
(Список кінцевих військових користувачів (споживачів), Entity List
(Чорний список організацій), до них потрапляють юридичні та
фізичні особи, відносно яких застосовуються посилені вимоги
експортного контролю.

оновлюється щотижня

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 09.03.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу наявна в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.03.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 08.03.2021)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб’єктів
господарювання, які мають податковий
борг»
(станом на 01.02.2021)

Платник податків має податковий борг 2 607 755 грн

Державний: 0 грн

Місцевий: 2 607 755 грн

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 09.03.2021)

Інформація про особу наявна в базі

Дата реєстрації: 26.06.2019

Номер запису у Реєстрі: 2970

Дата внесення запису до Реєстру: 18.07.2019

Дата анулювання реєстрації: —

Причина анулювання реєстрації: —

Реалізація пального: так

Реалізація спирту етилового: —

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 09.03.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 09.03.2021) Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 400758126555

Дата реєстрації: 01.12.2015
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Фінансові показники, тис.грн.

Показники 2015 2017 2018 2019

Активи 396 300 000 – 396 400
000

264 300 000 – 264 400
000

265 100 000 – 265 200
000

268 400 000 – 268 500
000

Зобов'язання 49 900 000 – 50 000 000 53 200 000 – 53 300 000 54 500 000 – 54 600 000 56 700 000 – 56 800 000

Виручка 5 500 000 – 5 600 000 73 900 000 – 74 000 000 83 300 000 – 83 400 000 89 700 000 – 89 800 000

Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2021 – 40 502 263

2020 – 1 590 032 229

2019 89 500 000 000 - 90 000 000 000 1 030 301 790

2018 83 000 000 000 - 83 500 000 000 1 406 428 763

2017 73 500 000 000 - 74 000 000 000 778 235 880

2016 – 545 864 456

2015 5 500 000 000 - 6 000 000 000 133 860 944

2012 – 1 031 994

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 09.03.2021) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 09.03.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Тендери

Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
09.03.2021
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Цивільні судові справи

(всього 20 229 документів)
03.03.2021 № рішення 95294466

02.03.2021 № рішення 95268538

02.03.2021 № рішення 95262851

Кримінальні судові справи

(всього 4 902 документи)
03.03.2021 № рішення 95267618

03.03.2021 № рішення 95295193

25.02.2021 № рішення 95268365

Господарські судові справи

(всього 62 976 документів)
04.03.2021 № рішення 95303847

04.03.2021 № рішення 95304702

04.03.2021 № рішення 95304160

Адміністративні судові справи

(всього 2 131 документ)
01.03.2021 № рішення 95235756

26.02.2021 № рішення 95175325

22.02.2021 № рішення 95040689

Справи про адміністративні правопорушення

(всього 23 документи)
29.08.2019 № рішення 83914993

26.07.2019 № рішення 83279035

16.07.2019 № рішення 83054297

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

(всього 1 213 незавершених вп)

05.03.2021; 05.03.2021; 05.03.2021; 05.03.2021; 05.03.2021; 05.03.2021;
05.03.2021; 05.03.2021; 05.03.2021; 05.03.2021; 05.03.2021; 05.03.2021;
05.03.2021; 05.03.2021; 05.03.2021; 05.03.2021; 05.03.2021; 05.03.2021;
02.03.2021; 25.02.2021; 24.02.2021; 23.02.2021; 23.02.2021; 23.02.2021;
23.02.2021; 23.02.2021; 23.02.2021; 23.02.2021; 23.02.2021; 23.02.2021;
23.02.2021; 23.02.2021; 23.02.2021; 23.02.2021; 23.02.2021

Справи призначені до розгляду

(всього 311 документів)
09.03.2021, 08:30 229/3918/19

09.03.2021, 09:30 757/52818/20-ц

09.03.2021, 10:00 389/1253/20
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Всього 5

27.02.2020 Повiдомлення про наявність заборгованостi по заробiтнiй платi

10.07.2019 Повiдомлення про наявність заборгованостi по заробiтнiй платi

  

  

  

Офіційні повідомлення Актуально на
08.03.2021

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 19  Учасники / Бенефіціари 1  Отримувачі доходу 768

 Суб'єкти декларування 709  Національні публічні діячі 21  Вкладники / Позичальники 1

 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

259  Особи пов'язані з
публічними діячами

13  Особи що мають фінансові
зобов'язання

19

Історія змін

28.11.2018
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" 
(АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ") 

21.10.2015
ДАТА ЗМІНИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" 

09.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЄЖИ ҐЕДРОЙЦЯ, будинок 5 
Правонаступництво щодо ДП "Донецька залізниця" (код 01074957), ДЗ
"Дорожня лікарня станції Ясинувата ДП "Донецька залізниця" (код 01112451),
ДЗ "Дорожня лікарня станції Донецьк ДП "Донецька залізниця" (код
01112161), ДП "Донецький проектно-вишукувальний інститут залізничного
транспорту України" (код 01095770) настає згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 12.11.2014 №604 після внесення майна до статутного
капіталу правонаступника. 

09.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

03150, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЄЖИ ҐЕДРОЙЦЯ, будинок 5 
Правонаступництво щодо ДП "Донецька залізниця" (код 01074957), ДЗ
"Дорожня лікарня станції Ясинувата ДП "Донецька залізниця" (код 01112451),
ДЗ "Дорожня лікарня станції Донецьк ДП "Донецька залізниця" (код
01112161), ДП "Донецький проектно-вишукувальний інститут залізничного
транспорту України" (код 01095770) настає згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 12.11.2014 №604 після внесення майна до статутного
капіталу правонаступника. 

Найменування юридичної особи 
(всього 1 зміна)

Контактна інформація
(всього 6 змін)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=17691671&tb=publications&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/contractor/publication-info/?id=1244913&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/contractor/publication-info/?id=1242512&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=17691671&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=17691671&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=2
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=17691671&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRel%255D%255B0%255D=1000
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=17691671&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=5
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=17691671&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=4
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=17691671&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRel%255D%255B0%255D=1200
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=17691671&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=7
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=17691671&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=6
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=17691671&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRel%255D%255B0%255D=1400
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%252C+03150%252C+%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%2584%25D0%2596%25D0%2598+%25D2%2590%25D0%2595%25D0%2594%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2599%25D0%25A6%25D0%25AF%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+5&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=03150%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%2584%25D0%2596%25D0%2598+%25D2%2590%25D0%2595%25D0%2594%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2599%25D0%25A6%25D0%25AF%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+5&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162


28.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

03680, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТВЕРСЬКА, будинок 5 
Правонаступництво щодо ДП "Донецька залізниця" (код 01074957), ДЗ
"Дорожня лікарня станції Ясинувата ДП "Донецька залізниця" (код 01112451),
ДЗ "Дорожня лікарня станції Донецьк ДП "Донецька залізниця" (код
01112161), ДП "Донецький проектно-вишукувальний інститут залізничного
транспорту України" (код 01095770) настає згідно з постановою Кабінету
Міністрів України від 12.11.2014 №604 після внесення майна до статутного
капіталу правонаступника. 

07.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

03680, м.Київ, ВУЛИЦЯ ТВЕРСЬКА, будинок 5 
Правонаступництво щодо ДП "Донецька залізниця" (код 01074957), ДЗ
"Дорожня лікарня станції Ясинувата ДП "Донецька залізниця" (код 01112451),
ДЗ "Дорожня лікарня станції Донецьк ДП "Донецька залізниця" (код
01112161), ДП "Донецький проектно-вишукувальний інститут залізничного
транспорту України" (код 

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

03680, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ТВЕРСЬКА, будинок 5 

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ТВЕРСЬКА БУД.5 

20.10.2015
АКТУАЛЬНО НА

03680, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ТВЕРСЬКА, БУДИНОК 5 

09.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

ЖМАК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 27

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЮРИК ІВАН ІВАНОВИЧ 79

28.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЖМАК ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 27

16.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

ЮРИК ІВАН ІВАНОВИЧ 79

06.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАРЧЕК ЖЕЛЬКО 68

11.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

КРАВЦОВ ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ 85

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

БАЛЧУН ВОЙЦЕХ 5

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЗАВГОРОДНІЙ ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 99

Керівники
(всього 7 змін)

За 4 роки 11 місяців 8 днів наявної звітності змінилися 7 керівників у середньому кожні 0
років 8 місяців 13 днів

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=03680%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%25A2%25D0%2592%25D0%2595%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+5&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=03680%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%25A2%25D0%2592%25D0%2595%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+5&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=03680%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2587%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%25A2%25D0%2592%25D0%2595%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+5&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592+%25D0%259F%25D0%2595%25D0%25A7%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+++%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.%25D0%25A2%25D0%2592%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.5&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162
https://youcontrol.com.ua/search/?q=03680%252C+%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%259F%25D0%2595%25D0%25A7%25D0%2595%25D0%25A0%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%25A2%25D0%2592%25D0%2595%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+5&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id847162


3 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

Держава Україна, 00000000 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 1000.00
Кількість: 229879115
Від загальної кількості (%): 100.0000

09.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

БУРЕШ ФРАНТІШЕК
ПЕРЦОВСЬКИЙ ОЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 2
СИНЯКОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ 2
ЧЕРНІЦЬКИЙ РОМАН РОМАНОВИЧ 35
ЮРИК ІВАН ІВАНОВИЧ 79

17.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

ІВАНІНІВ МИКОЛА ІВАНОВИЧ 29
БУРЕШ ФРАНТІШЕК
СИНЯКОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ 2
ЮРИК ІВАН ІВАНОВИЧ 79

04.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

БУРЕШ ФРАНТІШЕК
ПАШКЕВИЧ РЕМІГІУШ ЯН 45
СИНЯКОВ ІВАН ОЛЕГОВИЧ 2
ЦЕЛЕЄВСЬКИЙ МАРЧІН 18
ЮРИК ІВАН ІВАНОВИЧ 79

17.04.2020
АКТУАЛЬНО НА

БУРЕШ ФРАНТІШЕК
КУШНІР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 135
ПАШКЕВИЧ РЕМІГІУШ ЯН 45
ЦЕЛЕЄВСЬКИЙ МАРЧІН 18
ЮРИК ІВАН ІВАНОВИЧ 79

07.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

БУРЕШ ФРАНТІШЕК
КУШНІР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 135
МАРЧЕК ЖЕЛЬКО 68
ПАШКЕВИЧ РЕМІГІУШ ЯН 45
ЦЕЛЕЄВСЬКИЙ МАРЧІН 18
ЮРИК ІВАН ІВАНОВИЧ 79

05.07.2019
АКТУАЛЬНО НА

БУРЕШ ФРАНТІШЕК
КРАВЦОВ ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ 85
КУШНІР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 135
МАРЧЕК ЖЕЛЬКО 68
ПАШКЕВИЧ РЕМІГІУШ ЯН 45
ЦЕЛЕЄВСЬКИЙ МАРЧІН 18
ЮРИК ІВАН ІВАНОВИЧ 79

20.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

КРАВЦОВ ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ 85
КУШНІР СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 135
МАРЧЕК ЖЕЛЬКО 68
ПАШКЕВИЧ РЕМІГІУШ ЯН 45
ЮРИК ІВАН ІВАНОВИЧ 79

04.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

ВАСИЛЕВСЬКИЙ ІРЕНЕУШ СТАНІСЛАВ 15
ЗАЛЄСНИЙ МАРЕК РОБЕРТ 16
КРАВЦОВ ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ 85
МАРЧЕК ЖЕЛЬКО 68
ПАШКЕВИЧ РЕМІГІУШ ЯН 45

Учасники та бенефіціари

Підписанти
(всього 10 змін)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

file:///search/?q=00000000&1=1


11.08.2017
АКТУАЛЬНО НА

БУЖОР ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ 152
ВАСИЛЕВСЬКИЙ ІРЕНЕУШ СТАНІСЛАВ 15
ЗАЛЄСНИЙ МАРЕК РОБЕРТ 16
КРАВЦОВ ЄВГЕН ПАВЛОВИЧ 85
МАРЧЕК ЖЕЛЬКО 68
МИХАЛЬЧУК СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ 139
ПАШКЕВИЧ РЕМІГІУШ ЯН 45

18.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

БУЖОР ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ 152
ВАСИЛЕВСЬКИЙ ІРЕНЕУШ СТАНІСЛАВ 15
ЗАЛЄСНИЙ МАРЕК РОБЕРТ 16
МАРЧЕК ЖЕЛЬКО 68
МИХАЛЬЧУК СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ 139
ПАШКЕВИЧ РЕМІГІУШ ЯН 45

09.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

БУЖОР ОЛЕКСАНДР ЯКОВИЧ 152
МИХАЛЬЧУК СЕРГІЙ ДМИТРОВИЧ 139

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

49.20 - Вантажний залізничний транспорт

09.03.2021
АКТУАЛЬНО НА Відсутні фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного

власника 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ДЕРЖАВА УКРАЇНА В ОСОБІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. 
Розмір внеску в статутний фонд: 229 879 115 000 грн.

23.10.2019
АКТУАЛЬНО НА ДЕРЖАВА УКРАЇНА В ОСОБІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

Розмір внеску в статутний фонд: 229 879 115 000 грн.

09.08.2016
АКТУАЛЬНО НА ДЕРЖАВА УКРАЇНА В ОСОБІ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

Розмір внеску в статутний фонд: 229 879 115 000 грн.

09.08.2016
АКТУАЛЬНО НА

229 879 115 000 грн.

Види діяльності

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 2 зміни)

Розмір статутного капіталу

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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