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Засновники/учасники в так званих
«офшорах», визнаних 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. 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. 

Засновники/учасники в «офшорах»,
визнаних в Україні (Розпорядження
Кабінету Міністрів України №143-р) 

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 28.09.2022

Потрібна особлива увага 3

Потрібно звернути увагу 8

Проблем не виявлено 524

D

Адреса МІНА ЮЛІЯ у так званому
«офшорі» Кіпр
Адреса КОМПАНІЯ "ІНКОЛА
ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" у так званому
«офшорі» Сейшельські Острови



Адреса КОМПАНІЯ "ІНКОЛА
ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" у офшорі
Сейшельські Острови
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Сьогодні

Сьогодні

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон. 

Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій з
контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних
фінансових операцій. 

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи,
уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з
контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і
саме по собі нести негативні репутаційні наслідки. 

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом 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. 

Компанія була перереєстрована в
окупованому Криму 

Партнерство з компанією, що була перереєстрована в окупованому Криму, передбачає високу вірогідність настання негативних
військово-політичних та операційних наслідків. 

Крім того, розрахунки с таким контрагентом, підпадають під дію законодавства що регулює розрахунки з іноземними контрагентами,
що в свою чергу значно ускладнює процедуру транзакцій. 

Тому партнерство з такою компанією, є фактором, який потребує особливої обачності. 

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

Фактор Повідомлення Актуально на

Кількість судових справ компанії, де
вона виступає відповідачем, за
останні 3 роки: 9
Кількість кримінальних судових справ,
пов'язаних з компанією, за останні 3
роки: 28
Кількість судових справ компанії, за
останні 3 роки: 45



Компанія внесена в список ФПС Росії,
як перереєстрована в Росії



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



Форма
судочинства

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата останнього
документа по справі

25.06.2021

№ справи

753/20966/20

Дата першого
документа по
справі

Дата першого
документа по
справі

10.12.2020
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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 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. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 197-1 КК
України) 

Фактор Повідомлення Актуально на

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



Форма
судочинства

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата останнього
документа по справі

08.08.2019

№ справи

757/41796/19-
к

Дата першого
документа по
справі

Дата першого
документа по
справі

08.08.2019

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти власності (за статтею
197-1 КК України)



Форма
судочинства

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата останнього
документа по справі

14.08.2019

№ справи

359/7414/19

Дата першого
документа по
справі

Дата першого
документа по
справі

14.08.2019
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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
авторитету органів державної влади,
органів місцевого самоврядування,
об'єднань громадян та злочини проти
журналістів (за статтею 358 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 364 КК
України) 

Фактор Повідомлення Актуально на

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)



Форма
судочинства

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата останнього
документа по справі

25.06.2021

№ справи

753/20966/20

Дата першого
документа по
справі

Дата першого
документа по
справі

10.12.2020

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

№ справи

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата останнього
документа по справі

14.08.2019

№ справи

359/7414/19

Дата першого
документа по
справі

Дата першого
документа по
справі

14.08.2019

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів у сфері службової діяльності
та професійної діяльності, пов'язаної з
наданням публічних послуг (за
статтею 365 КК України)



Форма
судочинства

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата останнього
документа по справі

14.06.2021

№ справи

757/18625/21-
к

Дата першого
документа по
справі

Дата першого
документа по
справі

09.04.2021

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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СьогодніІнформація про кримінальні
провадження щодо злочинів проти
встановленого порядку несення
військової служби (військові злочини)
(за статтею 426-1 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

  "Потрібна особлива увага"  0   "Потрібно звернути увагу"  11   "Проблем не виявлено"  415

Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів проти встановленого порядку
несення військової служби (військові
злочини) (за статтею 426-1 КК
України)



Форма
судочинства

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата останнього
документа по справі

14.08.2019

№ справи

359/7414/19

Дата першого
документа по
справі

Дата першого
документа по
справі

14.08.2019

Фактор Повідомлення Актуально на

Санкції

Компанія була перереєстрована в
окупованому Криму

Компанія внесена в список ФПС Росії, як перереєстрована в
Росії

Сьогодні

Партнерство з компанією, що була перереєстрована в окупованому Криму, передбачає високу вірогідність настання негативних
військово-політичних та операційних наслідків. 

Крім того, розрахунки с таким контрагентом, підпадають під дію законодавства що регулює розрахунки з іноземними
контрагентами, що в свою чергу значно ускладнює процедуру транзакцій. 

Тому партнерство з такою компанією, є фактором, який потребує особливої обачності. 

Засновники/учасники в іноземних юрисдикціях

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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Засновники/учасники в
«офшорах», визнаних в Україні
(Розпорядження Кабінету Міністрів
України №143-р)

Адреса КОМПАНІЯ "ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" у офшорі
Сейшельські Острови

Сьогодні

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 №143-р віднесено певні держави до переліку офшорних зон. 

Державна служба фінансового моніторингу, банки та інші фінансові установи України здійснюють фінансовий моніторинг операцій
з контрагентами із офшорних зон, та в залежності від результатів моніторингу мають право зупиняти здійснення відповідних
фінансових операцій. 

Окрім цього, в разі зупинення фінансових операцій Держфінмоніторингом, негайно повідомляються правоохоронні органи,
уповноважені приймати рішення відповідно до Кримінального процесуального кодексу України. Таким чином, співробітництво з
контрагентами, в складі яких є особи з «офшорного списку» України може «по ланцюгу» привертати увагу правоохоронних органів і
саме по собі нести негативні репутаційні наслідки. 

Отже, відносини з таким «непрозорим» контрагентом може мати результат негативного фінансового та операційного характеру,
тому потребує підвищеної обачності. 

Ризикові зв`язки

Місцезнаходження учасників /
кінцевих бенефіціарних власників
(контролерів) в ризикових
юрисдикцій (Global Terrorism Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Global Terrorism Index): Кіпр Сьогодні

Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту економіки та миру) визначає рівень терористичної
активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з терористичною загрозою. Індекс містить перелік
юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними організаціями, які домагаються своїх політичних,
соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з
високим індексом ризику може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу, негативних репутаційних та юридичних
наслідків, а також привернути увагу органів державного нагляду (контролю), та бути предметом посиленої перевірки
держфінмоніторингу - тому потребує належної уваги. Global Terrorism Index (Звіт про глобальний індекс тероризму Інституту
економіки та миру) визначає рівень терористичної активності в країнах світу і показує, які з держав і в яких масштабах стикаються з
терористичною загрозою. Індекс містить перелік юрисдикцій, в яких є загроза або реальне застосування сили незаконними
організаціями, які домагаються своїх політичних, соціальних і релігійних цілей шляхом насильства і залякування. Очевидно, що
партнерство з контрагентами, що походять із юрисдикцій з середнім індексом ризику не може вважатись перевагою, навпаки таке
партнерство може призвести до негативних репутаційних та юридичних наслідків - тому потребує належної уваги. 

Місцезнаходження учасників /
кінцевих бенефіціарних власників
(контролерів) в ризикових
юрисдикцій (Corruption Perceptions
Index)

Адреса в ризиковій юрисдикції (Corruption Perceptions Index):
Кіпр

Сьогодні

Corruption Perceptions Index (Індекс сприйняття корупції) - рейтинг країн світу, що формується організацією Transparency
International. Transparency International оцінює та класифікує країни на підставі того, наскільки експерти та керівники підприємств
сприймають корумпований державний сектор країни. Це складений індекс, поєднання 13 опитувань та оцінок корупції, зібраних
різними авторитетними установами. Corruption Perceptions Index є найпоширенішим показником корупції у всьому світі. Співпраця з
контрагентами, що походять із юрисдикцій з високим рівнем корупції може призвести до фінансових збитків, дестабілізації бізнесу,
негативних репутаційних та юридичних наслідків, а також бути предметом посиленої перевірки держфінмоніторингу - тому
потребує належної уваги. 

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



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

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

Сьогодні

Форма судочинства Дата першого документа по справі Дата останнього документа по справі № справи

Кримінальне 10.12.2020 25.06.2021 753/20966/20

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)

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

Сьогодні

Форма судочинства Дата першого документа по справі Дата останнього документа по справі № справи

Кримінальне 08.08.2019 08.08.2019 757/41796/19-к

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. 

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 197-1 КК
України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства Дата першого документа по справі Дата останнього документа по справі № справи

Кримінальне 14.08.2019 14.08.2019 359/7414/19

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

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)

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)

Сьогодні

Форма судочинства Дата першого документа по справі Дата останнього документа по справі № справи

Кримінальне 10.12.2020 25.06.2021 753/20966/20

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

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів у
сфері службової діяльності та
професійної діяльності, пов'язаної
з наданням публічних послуг (за
статтею 364 КК України)

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

Сьогодні

Форма судочинства Дата першого документа по справі Дата останнього документа по справі № справи

Кримінальне 14.08.2019 14.08.2019 359/7414/19

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 365 КК України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері
службової діяльності та професійної діяльності, пов'язаної з
наданням публічних послуг (за статтею 365 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства Дата першого документа по справі Дата останнього документа по справі № справи

Кримінальне 09.04.2021 14.06.2021 757/18625/21-к

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

Перевірка за факторами податкової обачності
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Фактор Повідомлення Актуально на

Санкції

Компанія була перереєстрована в
окупованому Криму

Компанія внесена в список ФПС Росії, як перереєстрована в
Росії

Сьогодні

Партнерство з компанією, що була перереєстрована в окупованому Криму, передбачає високу вірогідність настання негативних
військово-політичних та операційних наслідків. 

Крім того, розрахунки с таким контрагентом, підпадають під дію законодавства що регулює розрахунки з іноземними
контрагентами, що в свою чергу значно ускладнює процедуру транзакцій. 

Тому партнерство з такою компанією, є фактором, який потребує особливої обачності. 

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

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

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

Сьогодні

Форма судочинства Дата першого документа по справі Дата останнього документа по справі № справи

Кримінальне 10.12.2020 25.06.2021 753/20966/20

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. 

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 191 КК
України)

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

Сьогодні

Форма судочинства Дата першого документа по справі Дата останнього документа по справі № справи

Кримінальне 08.08.2019 08.08.2019 757/41796/19-к

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 197-1 КК
України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 197-1 КК України)

Сьогодні

Форма судочинства Дата першого документа по справі Дата останнього документа по справі № справи

Кримінальне 14.08.2019 14.08.2019 359/7414/19

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. 

FinScore  B/2,5

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідків

 Помірна

Фінансова стійкість  Достатній рівень

Фінансовий скоринг

MarketScore  C/2.2

Ринкова потужність  Середня

Потенціал до лідерства  Посередній

Ринковий скоринг

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=15355805&tb=courts&CourtSearch%5BfilterCsnb%5D=757/41796/19-%D0%BA
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=15355805&tb=courts&CourtSearch%5BfilterCsnb%5D=359/7414/19


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

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 28.09.2022)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ИССО"

Скорочена назва ТОВ "ИССО"

Статус юридичної особи
(Актуально на 28.09.2022)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 25153041

Дата реєстрації 26.11.1993 (28 років 10 місяців)

Уповноважені особи ОРЛИК АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
  — 24.09.2016, керівник
МАЄВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
  — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі
підписувати договори тощо (відповідно до статуту))

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 3 698 125,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу,
крейди та глинистого сланцю
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-
технічним обладнанням
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування в цих сферах

Анкета Актуально на
28.09.2022

Контакти з ЄДР
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Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ
МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО, будинок 1,
офіс 10

Телефон: +380674641360

Інші відомості: ПРАВОНАСТУПНИК ЗАКРИТОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНІ
СПОРУДЖЕННЯ" (20706009),
ЗАРЕЄСТРОВАННОГО РІШЕННЯМ
ЄВПАТОРІЙСЬКОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ 26.11.1993Р. №650/8.

Контакти з останнього тендеру

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ ДИРЕКЦІЯ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи КОМПАНІЯ "ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД"
Країна громадянства: Сейшельські Острови

Країна реєстрації:  Сейшельські Острови

Адреса засновника: Сейшельські Острови, РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ
ОСТРОВИ, СВІТ 1, ДРУГИЙ ПОВЕРХ, СОУНД ЕНД ВІЖІОН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНСІС
РЕЙЧЕЛ, М.ВІКТОРІЯ, О. МАЕ

Розмір внеску до статутного фонду: 3 661 143,75 грн

Частка (%): 99,0000%
ЛЄПЄХОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
Країна громадянства: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса засновника: Україна, 54034, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ 9
ПОЗДОВЖНЯ, будинок 17

Розмір внеску до статутного фонду: 36 981,25 грн

Частка (%): 1,0000%

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

МІНА ЮЛІЯ

Країна громадянства бенефіціара: Кіпр

Адреса бенефіціара: Кіпр, ЛІМАССОЛ, 4532, АГІОС, ТИХОНАС, ВУЛ.
АМАТОУНТОС, 98, КВ. 201, РІТА КОРТ 2 БЛОК А

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

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

Учасники та бенефіціари Актуально на
28.09.2022
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Країна та державний орган Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

22 об’єктів на
06.01.2022

5 об’єктів на 06.01.2022

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності 9 транспортних засобів

Ліцензії 5 ліцензій

Власність та дозволи Актуально на
28.09.2022

Перевірка в списках санкцій Актуально на
27.09.2022

 Санкції РНБО (Ради національної
безпеки і оборони України)

 Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства
Фінансів США (OFAC)

 Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

 Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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

 Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Податкова та інші державні Актуально на 23.05.2021
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Фінансові показники, тис.грн.

органи

У зв'язку з введенням воєнного стану в Україні Державна податкова служба України в травні 2022 року обмежила доступ до
публічних електронних реєстрів, де вона є розпорядником, тому інформація, яка зазначена в розділі "Податкова та інші державні
органи", не оновлюється.



Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.02.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 17.02.2022)

Платник податків не має податкового боргу

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

Платник податків має податковий борг 223 012 грн

Місцевий: 223 012 грн

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

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.02.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 251530414025

Дата реєстрації: 05.03.2015
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 251530401058

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 01.06.2014

Причина анулювання: анулювання податкової реєстрацiї з 01.06.2014

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 23.05.2021)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси
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Показники Активи Зобов'язання Виручка

2020 24 318 11 563 1 173

2019 25 000 – 26 000 12 000 – 13 000 3 300 – 3 400

2018 25 000 – 26 000 12 000 – 13 000 1 500 – 1 600

2017 25 000 – 26 000 13 000 – 14 000 1 100 – 1 200

2016 30 000 – 31 000 17 000 – 18 000 11 000 – 12 000

Показники Обсяг імпорту, грн Дохід від експорту, грн

2022 - -

2021 - -

2020 - -

2019 - -

2018 - -

2017 - -

2016 - -

2015 - -

2014 - -

Зовнішньоекономічна
діяльність*
* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно

рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також

побудова функціональних зв’язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою

інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не

встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних,

аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових,

організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ

«Ю�КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



2013 - -

2012 900 000 - 950 000 -

2011 800 000 - 850 000 -

2010 - -

2009 - -

2008 - -

Показники Обсяг імпорту, грн Дохід від експорту, грн

Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2020 1173000 0

2019 3 000 000 - 3 500 000 0

2018 1 500 000 - 2 000 000 0

2017 1 000 000 - 1 500 000 0

2016 10 000 000 - 15 000 000 0

2015 350 000 - 400 000 0

2013 30 000 000 - 35 000 000 1 502 646

2012 40 000 000 - 45 000 000 0

2011 20 000 000 - 25 000 000 0

2010 10 000 000 - 15 000 000 541 055

2009 20 000 000 - 25 000 000 0

2008 45 000 000 - 50 000 000 0

2007 40 000 000 - 45 000 000 0

Тендери

Судова практика та виконавчі Актуально на
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Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 34 документи) 25.06.2021 № рішення 98052416

14.06.2021 № рішення 97885604

09.04.2021 № рішення 96264695

Господарські судові справи
(всього 263 документи) 16.09.2022 № рішення 106277496

25.08.2022 № рішення 105890115

09.08.2022 № рішення 105666852

Адміністративні судові справи
(всього 15 документів) 25.04.2017 № рішення 66221066

15.03.2017 № рішення 65501464

04.11.2016 № рішення 62588835

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 6 документів) 18.02.2013 № рішення 29394003

06.06.2012 № рішення 24494184

23.04.2012 № рішення 23758336

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ) 29.09.2022, 14:45 910/3449/19

15.12.2017 Відомості про юридичну особу внесено до Єдиного державного
реєстру юридичних осіб Російської Федерації

Всього 2

провадження 
(Згадування у документах)

04.08.2022

Офіційні повідомлення Актуально на
27.09.2022
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Всього 2

17.02.2015 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

  

  

  

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок �

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 6  Учасники / Бенефіціари 13  Отримувачі доходу 1

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

 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

1  Особи пов'язані з
публічними діячами

0  Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Перевірки державними службами Актуально на
25.02.2022

Історія змін

16.02.2015
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ИССО"

23.05.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО, будинок 1,
офіс 10 
Тел: +380674641360, 
ПРАВОНАСТУПНИК ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНІ СПОРУДЖЕННЯ" (20706009),
ЗАРЕЄСТРОВАННОГО РІШЕННЯМ ЄВПАТОРІЙСЬКОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ 26.11.1993Р. №650/8. 

11.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО, будинок 1,
офіс 10 
Тел: +380674641360 

10.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО, будинок 1, офіс 10 
Тел: +38(066)-604-91-00 

09.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03062, місто Київ, пр.Перемоги, будинок 67 
Тел: +38(066)-604-91-00 

Найменування юридичної особи 

Контактна інформація
(всього 19 змін)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=15355805&tb=publications&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/events/?id=15355806&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=15355805&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=15355805&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=2
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=15355805&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRel%5D%5B0%5D=1000
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=15355805&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=5
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=15355805&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=7
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0,%2002093,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%98%20%D0%A5%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%201,%20%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81%2010&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0,%2002093,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%98%20%D0%A5%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%201,%20%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81%2010&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02093,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%98%20%D0%A5%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%201,%20%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81%2010&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0,%2003062,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%BF%D1%80.%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2067&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


07.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

03062, місто Київ, пр.Перемоги, будинок 67 
Тел: +380674641360 

24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО,
будинок 1, офіс 10 
Тел: +380674641360 

07.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02093, місто Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО, будинок 1,
офіс 10 
Тел: +380674641360 

14.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

02093, м.Київ, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО, будинок 1, офіс 10 
Тел: +380674641360 
ПРАВОНАСТУПНИК ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНІ СПОРУДЖЕННЯ" (20706009),
ЗАРЕЄСТРОВАННОГО РІШЕННЯМ ЄВПАТОРІЙСЬКОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ 26.11.1993Р. №650/8. 

13.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО,
будинок 1, квартира 10 
Тел: +380674641360 
ПРАВОНАСТУПНИК ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНІ СПОРУДЖЕННЯ" (20706009),
ЗАРЕЄСТРОВАННОГО РІШЕННЯМ ЄВПАТОРІЙСЬКОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ 26.11.1993Р. №650/8. 

19.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО,
будинок 1, квартира 119 
Тел: +380674641360 
ПРАВОНАСТУПНИК ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНІ СПОРУДЖЕННЯ" (20706009),
ЗАРЕЄСТРОВАННОГО РІШЕННЯМ ЄВПАТОРІЙСЬКОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ 26.11.1993Р. №650/8. 

31.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

02093, м.Київ, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок 26-К, офіс 12 
Тел: +380674641360 
ПРАВОНАСТУПНИК ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНІ СПОРУДЖЕННЯ" (20706009),
ЗАРЕЄСТРОВАННОГО РІШЕННЯМ ЄВПАТОРІЙСЬКОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ 26.11.1993Р. №650/8. 

03.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

02093, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ БОРИСПІЛЬСЬКА, будинок
26-К, офіс 12 
Тел: +380512219133 
ПРАВОНАСТУПНИК ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНІ СПОРУДЖЕННЯ" (20706009),
ЗАРЕЄСТРОВАННОГО РІШЕННЯМ ЄВПАТОРІЙСЬКОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ 26.11.1993Р. №650/8. 

19.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

54034, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ НОВОЗАВОДСЬКА,
будинок 2/1 
Тел: +380512219133 
ПРАВОНАСТУПНИК ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНІ СПОРУДЖЕННЯ" (20706009),
ЗАРЕЄСТРОВАННОГО РІШЕННЯМ ЄВПАТОРІЙСЬКОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ 26.11.1993Р. №650/8. 

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=03062,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%BF%D1%80.%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B8,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2067&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02093,%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%98%20%D0%A5%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%201,%20%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81%2010&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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https://youcontrol.com.ua/search/?q=02093,%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%98%20%D0%A5%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%201,%20%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81%2010&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02093,%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%98%20%D0%A5%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%201,%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%2010&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02093,%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%98%20%D0%A5%D0%92%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%93%D0%9E,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%201,%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%20119&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02093,%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9F%D0%86%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2026-%D0%9A,%20%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81%2012&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02093,%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9F%D0%86%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2026-%D0%9A,%20%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81%2012&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=54034,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%97%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%202/1&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

54056, Миколаївська обл., місто Миколаїв, ВУЛИЦЯ НОВОЗАВОДСЬКА,
будинок 2/1 
Тел: +380512219133 
ПРАВОНАСТУПНИК ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ІНЖЕНЕРНО-БУДІВЕЛЬНІ СПОРУДЖЕННЯ" (20706009),
ЗАРЕЄСТРОВАННОГО РІШЕННЯМ ЄВПАТОРІЙСЬКОГО ВИКОНАВЧОГО
КОМІТЕТУ 26.11.1993Р. №650/8. 

16.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.МИКОЛАЇВ МИКОЛАЇВ ЛЕНІНСЬКИЙ
ВУЛ.НОВОЗАВОДСЬКА БУД.2/1 
Тел: 8(051)221-91-33, 0656948218 

17.02.2015
ДАТА ЗМІНИ

54056, МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛ., МІСТО МИКОЛАЇВ, ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОН,
ВУЛИЦЯ НОВОЗАВОДСЬКА, БУДИНОК 2/1 
Тел: 065695-74-69, 0656948218 

16.02.2015
АКТУАЛЬНО НА

97420, АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ, МІСТО ЄВПАТОРІЯ, ВУЛИЦЯ
ЧАПАЄВА, БУДИНОК 47 
Тел: 065695-74-69, 0656948218 

13.02.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

АР Крим, М.Євпаторія, вул. Чапаєва, буд.47 
Тел: 065695-74-69, 0656948218 

18.01.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Автономна Республіка Крим, Район - м.Євпаторія, м. Євпаторія,
ВУЛ.ЧАПАЄВА , БУД.47 
Тел: 8(065)695-74-69, 80656948218 

15.04.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

АВТОНОМНА РЕСПУБЛIКА КРИМ, М.ЄВПАТОРIЯ ВУЛ. ЧАПАЄВА БУД. 47 
Тел: 5-74-69 

10.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

ОРЛИК АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

07.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Орленко Сергій Олександрович

03.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

ОРЛИК АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

16.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЛЄПЄХОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

15.04.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ИВАНОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

Керівники
(всього 4 зміни)

За 24 роки 5 місяців 13 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 6
років 1 місяць 11 днів

Підписанти
(всього 4 зміни)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=54056,%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%97%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%202/1&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%87%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%9B%D0%90%D0%A1%D0%A2%D0%AC/%D0%9C.%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%87%D0%92%20%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%87%D0%92%20%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%86%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%20%D0%92%D0%A3%D0%9B.%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%97%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%91%D0%A3%D0%94.2/1&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=54056,%20%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%87%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%9B.,%20%D0%9C%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%87%D0%92,%20%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%86%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%9E%D0%97%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%94%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90,%20%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9A%202/1&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=97420,%20%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%90%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9B%D0%86%D0%9A%D0%90%20%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%9C,%20%D0%9C%D0%86%D0%A1%D0%A2%D0%9E%20%D0%84%D0%92%D0%9F%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%AF,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%A7%D0%90%D0%9F%D0%90%D0%84%D0%92%D0%90,%20%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9A%2047&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%90%D0%A0%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC,%20%D0%9C.%D0%84%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F,%20%D0%B2%D1%83%D0%BB.%20%D0%A7%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%94%D0%B2%D0%B0,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4.47&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC,%20%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%20-%20%D0%BC.%D0%84%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F,%20%D0%BC.%20%D0%84%D0%B2%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B.%D0%A7%D0%90%D0%9F%D0%90%D0%84%D0%92%D0%90%20,%20%D0%91%D0%A3%D0%94.47&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%90%D0%92%D0%A2%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%9D%D0%90%20%D0%A0%D0%95%D0%A1%D0%9F%D0%A3%D0%91%D0%9BI%D0%9A%D0%90%20%D0%9A%D0%A0%D0%98%D0%9C,%20%D0%9C.%D0%84%D0%92%D0%9F%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%A0I%D0%AF%20%D0%92%D0%A3%D0%9B.%20%D0%A7%D0%90%D0%9F%D0%90%D0%84%D0%92%D0%90%20%D0%91%D0%A3%D0%94.%2047&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9E%D0%A0%D0%9B%D0%98%D0%9A%20%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%99%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9E%D0%A0%D0%9B%D0%98%D0%9A%20%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%99%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9B%D0%84%D0%9F%D0%84%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%90%20%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%98%D0%92%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%20%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%95%D0%99%20%D0%AE%D0%A0%D0%AC%D0%95%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


11.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

МАЄВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

09.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

19.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

МАЄВСЬКИЙ СЕРГІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

31.05.2017
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

ЛЄПЄХОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

14.10.2010
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ

04.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

45.21.1 - ЗАГАЛЬНЕ БУДІВНИЦТВО БУДІВЕЛЬ (НОВІ РОБОТИ, РОБОТИ З
ЗАМІНИ, РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ)

29.03.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

74.15.0 - КЕРІВНИЦТВО ПІДПРИЄМСТВАМИ

29.07.1999
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

69000 - ГОСПОДАРСЬКЕ УПРАВЛIННЯ БУДIВНИЦТВОМ

15.04.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

61110 - ЗАГАЛЬНОБУДIВЕЛЬНI ОРГАНIЗАЦIЇ

Види діяльності
(всього 5 змін)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 12 змін)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9C%D0%90%D0%84%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%86%D0%99%20%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9C%D0%90%D0%84%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A1%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%86%D0%99%20%D0%92%D0%90%D0%A1%D0%98%D0%9B%D0%AC%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9B%D0%84%D0%9F%D0%84%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%90%20%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


28.06.2022
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" 
Адреса засновника: Сейшельські Острови, РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ
ОСТРОВИ, СВІТ 1, ДРУГИЙ ПОВЕРХ, СОУНД ЕНД ВІЖІОН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНСІС
РЕЙЧЕЛ, М.ВІКТОРІЯ, О. МАЕ 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 661 144 грн.

ЛЄПЄХОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 54034, Миколаївська обл., місто Миколаїв,
ВУЛИЦЯ 9 ПОЗДОВЖНЯ, будинок 17 
Розмір внеску в статутний фонд: 36 981 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МІНА ЮЛІЯ 
Адреса засновника: Кіпр, ЛІМАССОЛ, 4532, АГІОС, ТИХОНАС, ВУЛ.
АМАТОУНТОС, 98, КВ. 201, РІТА КОРТ 2 БЛОК А 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

18.02.2022
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" 
Адреса засновника: Сейшельські Острови, РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ
ОСТРОВИ, СВІТ 1, ДРУГИЙ ПОВЕРХ, СОУНД ЕНД ВІЖІОН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНСІС
РЕЙЧЕЛ, М.ВІКТОРІЯ, О. МАЕ 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 661 144 грн.

ЛЄПЄХОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 54034, Миколаївська обл., місто Миколаїв,
ВУЛИЦЯ 9 ПОЗДОВЖНЯ, будинок 17 
Розмір внеску в статутний фонд: 36 981 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МІНА ЮЛІЯ 
Адреса засновника: Кіпр, ЛІМАССОЛ, 4532, АГІОС, ТИХОНАС, ВУЛ.
АМАТОУНТОС, 98, КВ. 201, РІТА КОРТ 2 БЛОК А. 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

02.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" 
Адреса засновника: Сейшели, РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СВІТ 1,
ДРУГИЙ ПОВЕРХ, СОУНД ЕНД ВІЖІОН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНСІС РЕЙЧЕЛ,
М.ВІКТОРІЯ, О. МАЕ 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 661 144 грн.

ЛЄПЄХОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 54034, Миколаївська обл., місто Миколаїв,
ВУЛИЦЯ 9 ПОЗДОВЖНЯ, будинок 17 
Розмір внеску в статутний фонд: 36 981 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МІНА ЮЛІЯ 
Адреса засновника: Кіпр, ЛІМАССОЛ, 4532, АГІОС, ТИХОНАС, ВУЛ.
АМАТОУНТОС, 98, КВ. 201, РІТА КОРТ 2 БЛОК А. 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9B%D0%84%D0%9F%D0%84%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%90%20%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C%25D0%2586%25D0%259D%25D0%2590+%25D0%25AE%25D0%259B%25D0%2586%25D0%25AF&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9B%D0%84%D0%9F%D0%84%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%90%20%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9B%D0%84%D0%9F%D0%84%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%90%20%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


11.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - MIHA ЮЛIЯ (MINAYULIA) 
Адреса засновника: КІПР, ЛІМАСОЛ, АГІОС, ТИХОНОС, ВУЛ. АМАТУ 98, АП. 201 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Відомості відсутні 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" 
Адреса засновника: Сейшели, РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СВІТ 1,
ДРУГИЙ ПОВЕРХ, СОУНД ЕНД ВІЖІОН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНСІС РЕЙЧЕЛ,
М.ВІКТОРІЯ, О. МАЕ 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 661 144 грн.

ЛЄПЄХОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 54034, Миколаївська обл., місто Миколаїв,
ВУЛИЦЯ 9 ПОЗДОВЖНЯ, будинок 17 
Розмір внеску в статутний фонд: 36 981 грн.

23.12.2020
АКТУАЛЬНО НА ЛЄПЄХОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 54034, Миколаївська обл., місто Миколаїв,
ВУЛИЦЯ 9 ПОЗДОВЖНЯ, будинок 17 
Розмір внеску в статутний фонд: 36 981 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Орленко Сергій
Олександрович

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, вул.Ушакова Миколи, будинок
14, квартира 105. 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД МЕНЕДЖМЕНТУ
АКТИВІВ "ІНКАССО" 
Код ЄДРПОУ засновника : 43640105 
Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА,
будинок 4 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 661 144 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9B%D0%84%D0%9F%D0%84%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%90%20%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9B%D0%84%D0%9F%D0%84%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%90%20%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=43640105&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=43640105&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


09.12.2020
АКТУАЛЬНО НА ЛЄПЄХОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 54034, Миколаївська обл., місто Миколаїв,
ВУЛИЦЯ 9 ПОЗДОВЖНЯ, будинок 17 
Розмір внеску в статутний фонд: 36 981 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Орленко Сергій
Олександрович

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, вул.Ушакова Миколи, будинок
14, квартира 105. 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД МЕНЕДЖМЕНТУ
АКТИВІВ "ІНКАССО" 
Код ЄДРПОУ засновника : 43640105 
Адреса засновника: Україна, 03124, місто Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА,
будинок 4 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 661 144 грн.

28.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - MIHA ЮЛIЯ (MINAYULIA) 
Адреса засновника: КІПР, ЛІМАСОЛ, АГІОС, ТИХОНОС, ВУЛ. АМАТУ 98, АП. 201 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" 
Адреса засновника: Сейшели, РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СВІТ 1,
ДРУГИЙ ПОВЕРХ, СОУНД ЕНД ВІЖІОН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНСІС РЕЙЧЕЛ,
М.ВІКТОРІЯ, О. МАЕ 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 661 144 грн.

ЛЄПЄХОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 54034, Миколаївська обл., місто Миколаїв,
ВУЛИЦЯ 9 ПОЗДОВЖНЯ, будинок 17 
Розмір внеску в статутний фонд: 36 981 грн.

07.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - MIHA ЮЛIЯ (MINAYULIA) 
Адреса засновника: КІПР, ЛІМАСОЛ, АГІОС, ТИХОНОС, ВУЛ. АМАТУ 98, АП. 201,
ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ "ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" 
Адреса засновника: Сейшели, РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СВІТ 1,
ДРУГИЙ ПОВЕРХ, СОУНД ЕНД ВІЖІОН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНСІС РЕЙЧЕЛ,
М.ВІКТОРІЯ, О. МАЕ 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 661 144 грн.

ЛЄПЄХОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 54034, Миколаївська обл., місто Миколаїв,
ВУЛИЦЯ 9 ПОЗДОВЖНЯ, будинок 17 
Розмір внеску в статутний фонд: 36 981 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9B%D0%84%D0%9F%D0%84%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%90%20%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9E%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D0%B9%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=43640105&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=43640105&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9B%D0%84%D0%9F%D0%84%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%90%20%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9B%D0%84%D0%9F%D0%84%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%90%20%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


14.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - MIHA ЮЛIЯ (MINAYULIA) 
Адреса засновника: КІПР, ЛІМАСОЛ, АГІОС, ТИХОНОС, ВУЛ. АМАТУ 98, АП. 201,
ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ "ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КОМПАНІЯ "ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" 
Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СВІТ 1, ДРУГИЙ
ПОВЕРХ, СОУНД ЕНД ВІЖІОН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНСІС РЕЙЧЕЛ, М.ВІКТОРІЯ, О.
МАЕ, СЕЙШЕЛИ 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 661 144 грн.

ЛЄПЄХОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 54034, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Інгульський
район, ВУЛИЦЯ 9 ПОЗДОВЖНЯ, будинок 17 
Розмір внеску в статутний фонд: 36 981 грн.

19.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" 
Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СВІТ 1, ДРУГИЙ
ПОВЕРХ, СОУНД ЕНД ВІЖІОН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНСІС РЕЙЧЕЛ, М.ВІКТОРІЯ, О.
МАЕ, СЕЙШЕЛИ 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 661 144 грн.

ЛЄПЄХОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 54034, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Інгульський
район, ВУЛИЦЯ 9 ПОЗДОВЖНЯ, будинок 17 
Розмір внеску в статутний фонд: 36 981 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЮЛIЯ MIHA (MINA YULIA)
Адреса засновника: КІПР, АПАРТЕМЕНТИ 201, РИТА КОМПЛЕКС 3, БЛОКА, ВУЛ.
АМАТУНТА 98, АГІОС ТИХОНОС, 4532, ЛІМАСОЛ ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ ВПЛИВ
ЧЕРЕЗ КОМПАНІЮ "ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.10.2018
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ "ІНКОЛА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД" 
Адреса засновника: РЕСПУБЛІКА СЕЙШЕЛЬСЬКІ ОСТРОВИ, СВІТ 1, ДРУГИЙ
ПОВЕРХ, СОУНД ЕНД ВІЖІОН ХАУС, ВУЛ. ФРЕНСІС РЕЙЧЕЛ, М.ВІКТОРІЯ, О.
МАЕ, СЕЙШЕЛИ 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 661 144 грн.

ЛЄПЄХОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 54034, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Інгульський
район, ВУЛИЦЯ 9 ПОЗДОВЖНЯ, будинок 17 
Розмір внеску в статутний фонд: 36 981 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МІНА ЮЛІЯ (МІNА УULІА)
КО 0251509 
Адреса засновника: 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9B%D0%84%D0%9F%D0%84%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%90%20%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9B%D0%84%D0%9F%D0%84%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%90%20%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9B%D0%84%D0%9F%D0%84%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%90%20%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


19.09.2016
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАТАРІНА ЧАРАЛАМБІДУ
Адреса засновника: KY 176706,КІПР,ЛІМПАСОЛ,АГІА ЗОНІ,ВУЛИЦЯ
НАФПЛІУ,БУД.13 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ЛЄПЄХОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 54034, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Інгульський
район, ВУЛИЦЯ 9 ПОЗДОВЖНЯ, будинок 17 
Розмір внеску в статутний фонд: 36 981 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕФІТОС
ЧАРАЛАМБІДЕС 
Адреса засновника: KY 481992,КІПР,ЛІМПАСОЛ,АГІА ЗОНІ,ВУЛИЦЯ
НАФПЛІУ,БУД.13 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТСЕРВИС" 
Код ЄДРПОУ засновника : 38022990 
Адреса засновника: 54056, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Інгульський район,
ВУЛИЦЯ НОВОЗАВОДСЬКА, будинок 2/1 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 661 144 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧАРІС ЧАРАЛАМБІДЕС 
Адреса засновника: KY 843496,КІПР,ЛІМПАСОЛ,АГІА ЗОНІ,ВУЛИЦЯ
НАФПЛІУ,БУД.13 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА АФОНІЧЕВА АЛЬБІНА КОСТЯНТИНІВНА

Адреса засновника: 01000, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ
ХВИЛЬОВОГО, будинок 1, квартира 55 
Розмір внеску в статутний фонд: 36 981 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - КАТАРІНА ЧАРАЛАМБІДУ
Адреса засновника: KY 176706,КІПР,ЛІМПАСОЛ,АГІА ЗОНІ,ВУЛИЦЯ
НАФПЛІУ,БУД.13 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - НЕФІТОС
ЧАРАЛАМБІДЕС 
Адреса засновника: KY 481992,КІПР,ЛІМПАСОЛ,АГІА ЗОНІ,ВУЛИЦЯ
НАФПЛІУ,БУД.13 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТСЕРВИС" 
Код ЄДРПОУ засновника : 38022990 
Адреса засновника: 54056, Миколаївська обл., місто Миколаїв, Ленінський район,
ВУЛИЦЯ НОВОЗАВОДСЬКА, будинок 2/1 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 661 144 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЧАРІС ЧАРАЛАМБІДЕС 
Адреса засновника: KY 843496,КІПР,ЛІМПАСОЛ,АГІА ЗОНІ,ВУЛИЦЯ
НАФПЛІУ,БУД.13 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9B%D0%84%D0%9F%D0%84%D0%A5%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%90%20%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=38022990&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=38022990&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%90%D0%A4%D0%9E%D0%9D%D0%86%D0%A7%D0%95%D0%92%D0%90%20%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%91%D0%86%D0%9D%D0%90%20%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AF%D0%9D%D0%A2%D0%98%D0%9D%D0%86%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=38022990&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=38022990&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


16.06.2015
Дані перевіряються

АФОНІЧЕВА АЛЬБІНА КОСТЯНТИНІВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 36 981 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДІНВЕСТСЕРВИС" 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 661 144 грн.

26.09.2011
Дані перевіряються

IВАНОВ СЕРГIЙ ЮРIЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 849 063 грн.

АФОНIЧЕВА АЛЬБIНА КОСТЯНТИНIВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 849 063 грн.

30.03.2011
Дані перевіряються

IВАНОВ СЕРГIЙ ЮРIЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 849 063 грн.

АФОНIЧЕВА АЛЬБIНА КОСТЯНТИНIВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 849 063 грн.

14.10.2010
Дані перевіряються

IВАНОВ СЕРГIЙ ЮРIЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 14 063 грн.

АФОНIЧЕВА АЛЬБIНА КОСТЯНТИНIВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 14 063 грн.

05.01.2007
Дані перевіряються

ІВАНОВ СЕРГІЙ ЮРІЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 14 062 грн.

АФОНІЧЕВА АЛЬБІНА КОСТЯНТИНІВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 14 063 грн.

29.03.2005
Дані перевіряються

ОЛЕЙСКЕР АЛЬБIНА КОСТЯНТИНIВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 14 063 грн.

04.01.2003
Дані перевіряються

ИВАНОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 14 062 грн.

КРАСЮК АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Вибув із складу засновників

ИВАНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
Вибув із складу засновників

ОЛЕЙСКЕР АЛЬБИНА КОНСТАНТИНОВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 14 063 грн.

21.12.2000
Дані перевіряються

ИВАНОВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 10 546 грн.

КРАСЮК АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 516 грн.

ИВАНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 516 грн.

ОЛЕЙСКЕР АЛЬБИНА КОНСТАНТИНОВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 10 547 грн.

29.07.1999
Дані перевіряються

ТОЛКАЦЕР ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 813 грн.

КРАСЮК АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 812 грн.

ИВАНОВА ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 813 грн.

ОЛЕЙСКЕР АЛЬБИНА КОНСТАНТИНОВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 9 844 грн.

ИВАНОВА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 9 844 грн.
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15.06.2016
АКТУАЛЬНО НА

3 698 125 грн.

16.06.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

3 735 106 грн.

26.09.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

3 698 125 грн.

30.03.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 698 125 грн.

29.03.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

28 125 грн.

15.04.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

28 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 5 змін)
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