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Увага! Дані змінюються щоденно.  Актуально на 31.01.2022

 Повне досьє на кожну
компанію України

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬТАЇР"
Код ЄДРПОУ 31953970

Сьогодні

Сьогодні

Сьогодні

Експрес-аналіз
Аналітичний показник на основі 527 факторів

Замовити експертизу

Критерії: Універсальні

Фактор Повідомлення Актуально на

Недостатній розмір
статутного капіталу 

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності, згідно із рекомендаціями Національного банку України може
свідчити про фіктивність компанії. Малий статутний капітал не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного
капіталу менший, ніж законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) тощо
може свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в отриманні
кредитування тощо. 

Чим нижче цей показник, тим вище ймовірність того, що співпраця з контрагентом буде мати негативні фінансові наслідки, тож
потребує належної уваги. 

Основний вид діяльності
«загального» характеру 

Наявність «загальних» 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 види діяльності
«загального» характеру, для прикриття недобросовісної діяльності. 

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

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. 

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 31.01.2022

Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 1

Проблем не виявлено 516

B

Розмір статутного капіталу: 1 000 грн.

Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована
оптова торгівля



За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін
найменування: 0; змін засновників / бенефіціарів: 1



Перевірка за факторами фінансового моніторингу
YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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  "Потрібна особлива увага"  0   "Потрібно звернути увагу"  3   "Проблем не виявлено"  412

  "Потрібна особлива увага"  0   "Потрібно звернути увагу"  3   "Проблем не виявлено"  68

Фактор Повідомлення Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер) юридичної особи є
керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник
(контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така
юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом
господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності. 

Ризикові операційні ознаки

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

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

Сьогодні

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

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

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

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

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

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

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

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

Перевірка за факторами податкової обачності

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Фактор Повідомлення Актуально на

Ризикові репутаційні ознаки

Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер) юридичної особи є
керівником або підписантом

Наява інформація про те, кінцевий бенефіціарний власник
(контролер) юридичної особи є керівником або підписантом

Сьогодні

Якщо керівник або підписант юридичної особи є її кінцевим бенефіціарним власником (контролером) може свідчити про те, що така
юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Співпраця з таким суб'єктом
господарювання може завдати фінансових збитків, тому потребує належної обачності. 

Ризикові операційні ознаки

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

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

Сьогодні

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

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

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

Ризикові інституційні зміни

Часті інституційні зміни За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін найменування: 0;
змін засновників / бенефіціарів: 1

Сьогодні

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

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

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

FinScore  D/1,8

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідків

 Висока
Розраховано на даних за 2019 рік,
більш актуальні дані відсутні для
обрахунку

Фінансова стійкість  Незадовільний рівень

Фінансовий скоринг

MarketScore  C/1.6

Ринкова потужність  Середня
Розраховано на даних за 2017 рік,
більш актуальні дані відсутні для
обрахунку

Потенціал до лідерства  Посередній

Ринковий скоринг

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



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 31.01.2022)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬТАЇР"

Скорочена назва ПП "АЛЬТАЇР"

Статус юридичної особи
(Актуально на 31.01.2022)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 31953970

Дата реєстрації 22.04.2002 (19 років 9 місяців)

Уповноважені особи БРАГІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
  — керівник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 1 000,00 грн

Організаційно-правова форма ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Інші:
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і
програмним забезпеченням
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання
46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового
призначення

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 172-Б,
офіс 204

Телефон: +38(044)-569-52-37,
+38(067)-247-10-01,

Факс: +38(044)-569-52-37

Контакти з останнього тендеру

Анкета Актуально на
31.01.2022

Контакти з ЄДР

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАСНОВНИК

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи БРАГІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук, ВУЛИЦЯ
КИЇВСЬКА, будинок 20, квартира 20

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 890,00 грн

Частка (%): 89,0000%
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО"
Код ЄДРПОУ засновника: 41884170

Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 110,00 грн

Частка (%): 11,0000%

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

БРАГІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, Полтавська обл., місто Кременчук, вул.Київська,
будинок 20, квартира 20.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

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

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 27.08.2020

Дані відсутні у реєстрах на 27.08.2020

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Учасники та бенефіціари Актуально на
31.01.2022

Власність та дозволи Актуально на
31.01.2022

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

Ліцензії Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій Актуально на
30.01.2022

 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
органи

Актуально на 31.01.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

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

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 31.01.2022)

Інформація про особу відсутня в базі

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Фінансові показники, тис.грн.

Показники Активи Зобов'язання Виручка

2020 12 111 12 489

2019 35 – 40 45 – 50 0

2018 25 – 30 35 – 40 0

2017 25 – 30 25 – 30 0

2016 65 – 70 140 – 150 25 – 30

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду Інформація відсутня у реєстрах

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 31.01.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 31.01.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 319539726514

Дата реєстрації: 01.03.2020

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 31.01.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 31.01.2022)

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
31.01.2022

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Всього 2

13.12.2013 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

26.09.2007 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМЕНШЕННЯ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО)
КАПІТАЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

  

  

  

Офіційні повідомлення Актуально на
30.01.2022

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 6  Учасники / Бенефіціари 5  Отримувачі доходу 0

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

 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

0  Особи пов'язані з
публічними діячами

0  Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Історія змін

25.09.2007
АКТУАЛЬНО НА

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АЛЬТАЇР"

21.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 172-Б,
офіс 204 
Тел: +38(044)-569-52-37,, +38(067)-247-10-01, 
Факс: +38(044)-569-52-37 

21.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 172-Б, офіс 204 
Тел: +38(044)-569-52-37,, +38(067)-247-10-01, 
Факс: +38(044)-569-52-37 

01.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 172-Б,
офіс 204 
Тел: +38(044)-569-52-37,, +38(067)-247-10-01, 
Факс: +38(044)-569-52-37 

22.03.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02091, місто Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 172-Б,
офіс 204 
Тел: 0445695237, 0672471001 
Факс: 0445695237 

Найменування юридичної особи 

Контактна інформація
(всього 15 змін)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6058538&tb=publications&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/events/?id=6058539&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/events/?id=11825518&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6058538&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6058538&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=2
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%252C+02091%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%25A5%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%259A%25D0%2586%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2595+%25D0%25A8%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%2595%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+172-%25D0%2591%252C+%25D0%25BE%25D1%2584%25D1%2596%25D1%2581+204&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02091%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%25A5%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%259A%25D0%2586%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2595+%25D0%25A8%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%2595%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+172-%25D0%2591%252C+%25D0%25BE%25D1%2584%25D1%2596%25D1%2581+204&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%252C+02091%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%25A5%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%259A%25D0%2586%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2595+%25D0%25A8%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%2595%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+172-%25D0%2591%252C+%25D0%25BE%25D1%2584%25D1%2596%25D1%2581+204&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%252C+02091%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%25A5%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%259A%25D0%2586%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2595+%25D0%25A8%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%2595%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+172-%25D0%2591%252C+%25D0%25BE%25D1%2584%25D1%2596%25D1%2581+204&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


24.11.2020
АКТУАЛЬНО НА

02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок
172-Б, офіс 204 
Тел: 0445695237, 0672471001 
Факс: 0445695237 

27.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

02091, м.Київ, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок 172-Б, офіс 204 
Тел: 0445695237, 0672471001 
Факс: 0445695237 

26.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

02091, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, будинок
172-Б, офіс 204 
Тел: 0445695237, 0672471001 
Факс: 0445695237 

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

02095, м.Київ, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок 14-А 
Тел: 0445695237, 0672471001 
Факс: 0445695237 

07.05.2015
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ ДАРНИЦЬКИЙ ВУЛ.СРІБНОКІЛЬСЬКА БУД.14-А 
Тел: 044569-52-37, 380672471001 
Факс: 445695237 

25.12.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Киев, вул. Срібнокільська, буд.14-а 
Тел: 044569-52-37, 0672471001 
Факс: 0445695237 

13.12.2013
ДАТА ЗМІНИ

02095, М.КИЇВ, ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ СРІБНОКІЛЬСЬКА,
БУДИНОК 14-А 
Тел: 044569-52-37, 0672471001 
Факс: 0445695237 

12.12.2013
АКТУАЛЬНО НА

02160, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ,
БУДИНОК 7-А 
Тел: 044569-52-37, 0672471001 
Факс: 0445695237 

28.11.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Киев, просп. Возз'єднання, буд.7-а 
Тел: 044569-52-37, 0672471001 
Факс: 0445695237 

27.09.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДНIПРОВСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ВОЗЗ'ЄДНАННЯ БУД. 7-"А" 
Тел: 553-77-65 

25.09.2007
АКТУАЛЬНО НА

02160, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ ВОЗЗ'ЄДНАННЯ, БУДИНОК 7-А 
Тел: 553-77-65 

25.04.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДНIПРОВСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ВОЗЗ'ЄДНАННЯ БУД. 7-"А" 
Тел: 553-77-65 

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=02091%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%2594%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%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%25A5%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%259A%25D0%2586%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2595+%25D0%25A8%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%2595%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+172-%25D0%2591%252C+%25D0%25BE%25D1%2584%25D1%2596%25D1%2581+204&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02091%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%25A5%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%259A%25D0%2586%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2595+%25D0%25A8%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%2595%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+172-%25D0%2591%252C+%25D0%25BE%25D1%2584%25D1%2596%25D1%2581+204&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02091%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%2594%25D0%25B0%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B8%25D1%2586%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%25A5%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%259A%25D0%2586%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2595+%25D0%25A8%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%2595%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+172-%25D0%2591%252C+%25D0%25BE%25D1%2584%25D1%2596%25D1%2581+204&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02095%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%25A1%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2591%25D0%259D%25D0%259E%25D0%259A%25D0%2586%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+14-%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592+%25D0%2594%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%259D%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+++%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.%25D0%25A1%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2591%25D0%259D%25D0%259E%25D0%259A%25D0%2586%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.14-%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B2%252C+%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BB.+%25D0%25A1%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25B1%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA%25D1%2596%25D0%25BB%25D1%258C%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4.14-%25D0%25B0&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02095%252C+%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%2594%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%259D%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%259D%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%25A1%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2591%25D0%259D%25D0%259E%25D0%259A%25D0%2586%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590%252C+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259D%25D0%259E%25D0%259A+14-%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02160%252C+%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%2594%25D0%259D%25D0%2586%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%259D%252C+%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%259F%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A2+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%2597%25D0%2597%2526%2523039%253B%25D0%2584%25D0%2594%25D0%259D%25D0%2590%25D0%259D%25D0%259D%25D0%25AF%252C+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259D%25D0%259E%25D0%259A+7-%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B2%252C+%25D0%25BF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BF.+%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25B7%25D0%25B7%2526%2523039%253B%25D1%2594%25D0%25B4%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25BD%25D1%258F%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4.7-%25D0%25B0&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%2594%25D0%259DI%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0-%25D0%259D+%25D0%259F%25D0%25A0-%25D0%25A2+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%2597%25D0%2597%2526%2523039%253B%25D0%2584%25D0%2594%25D0%259D%25D0%2590%25D0%259D%25D0%259D%25D0%25AF+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.+7-%2526quot%253B%25D0%2590%2526quot%253B&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02160%252C+%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%259F%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A2+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%2597%25D0%2597%2526%2523039%253B%25D0%2584%25D0%2594%25D0%259D%25D0%2590%25D0%259D%25D0%259D%25D0%25AF%252C+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259D%25D0%259E%25D0%259A+7-%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%2594%25D0%259DI%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0-%25D0%259D+%25D0%259F%25D0%25A0-%25D0%25A2+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%2597%25D0%2597%2526%2523039%253B%25D0%2584%25D0%2594%25D0%259D%25D0%2590%25D0%259D%25D0%259D%25D0%25AF+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.+7-%2526quot%253B%25D0%2590%2526quot%253B&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


15.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

БРАГІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

17.12.2018
АКТУАЛЬНО НА

НОВІКОВ ОЛЕКСІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

06.03.2018
АКТУАЛЬНО НА

САФОНОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

27.09.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДЕМ'ЯНЕНКО ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА

13.02.2003
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

САФОНОВ ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ

25.04.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ДЕМ'ЯНЕНКО ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА

16.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ДЕМ'ЯНЕНКО ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.90 - неспеціалізована оптова торгівля

01.04.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.90.0 - IНШI ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГIВЛI

13.12.2005
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

51.70.0 - ІНШІ ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ

25.04.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

71130 - ОПТОВА ТОРГIВЛЯ НЕДЕРЖАВНИХ ОРГАНIЗАЦIЙ, КРIМ
СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦIЇ

Керівники
(всього 5 змін)

За 19 років 9 місяців 6 днів наявної звітності змінилися 5 керівників у середньому кожні 3
роки 11 місяців 14 днів

Підписанти
(всього 1 зміна)

Види діяльності
(всього 3 зміни)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 5 змін)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2591%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2593%25D0%2586%25D0%259D+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2586%25D0%259A%25D0%259E%25D0%2592+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2586%25D0%2599+%25D0%2592%25D0%2590%25D0%25A1%25D0%2598%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%25A4%25D0%259E%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2594%25D0%2595%25D0%259C%2526%2523039%253B%25D0%25AF%25D0%259D%25D0%2595%25D0%259D%25D0%259A%25D0%259E+%25D0%259B%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%2598%25D0%25A1%25D0%2590+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2592%25D0%259D%25D0%2590&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%25A4%25D0%259E%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0+%25D0%25A4%25D0%2595%25D0%2594%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2594%25D0%2595%25D0%259C%2526%2523039%253B%25D0%25AF%25D0%259D%25D0%2595%25D0%259D%25D0%259A%25D0%259E+%25D0%259B%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%2598%25D0%25A1%25D0%2590+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2592%25D0%259D%25D0%2590&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2594%25D0%2595%25D0%259C%2526%2523039%253B%25D0%25AF%25D0%259D%25D0%2595%25D0%259D%25D0%259A%25D0%259E+%25D0%259B%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%2598%25D0%25A1%25D0%2590+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2592%25D0%259D%25D0%2590&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


21.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ОРЛАНДО" 
Код ЄДРПОУ засновника : 41884170 
Адреса засновника: Україна, 01014, місто Київ, ВУЛИЦЯ БОЛСУНОВСЬКА ,
будинок 6, ПОВЕРХ 2, кімната 2 
Розмір внеску в статутний фонд: 110 грн.

БРАГІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук,
ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 20, квартира 20 
Розмір внеску в статутний фонд: 890 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Брагін Володимир
Миколайович

Адреса засновника: Україна, Полтавська обл., місто Кременчук, вул.Київська,
будинок 20, квартира 20. 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

01.10.2021
АКТУАЛЬНО НА БРАГІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук,
ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 20, квартира 20 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Брагін Володимир
Миколайович

Адреса засновника: Україна, Полтавська обл., місто Кременчук, вул.Київська,
будинок 20, квартира 20. 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.03.2021
АКТУАЛЬНО НА БРАГІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 39600, Полтавська обл., місто Кременчук,
ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 20, квартира 20 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ
БРАГІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
Адреса засновника: УКРАЇНА, 39600, ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ, МІСТО
КРЕМЕНЧУК, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУД. 20, КВ. 20 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=41884170&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=41884170&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2591%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2593%25D0%2586%25D0%259D+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2591%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B3%25D1%2596%25D0%25BD+%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580+%25D0%259C%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2591%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2593%25D0%2586%25D0%259D+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2591%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B3%25D1%2596%25D0%25BD+%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580+%25D0%259C%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2591%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2593%25D0%2586%25D0%259D+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА БРАГІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 39600, Полтавська обл., місто Кременчук,
Автозаводський район, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 20, квартира 20 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ
БРАГІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
Адреса засновника: РНОКПП , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - , 39600, ПОЛТАВСЬКА
ОБЛАСТЬ, МІСТО КРЕМЕНЧУК, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУД. 20, КВ. 20 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

16.12.2019
АКТУАЛЬНО НА БРАГІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 39600, Полтавська обл., місто Кременчук,
Автозаводський район, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, будинок 20, квартира 20 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ
БРАГІН ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 
Адреса засновника: РНОКПП , МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ - , 39600, ПОЛТАВСЬКА
ОБЛАСТЬ, МІСТО КРЕМЕНЧУК, ВУЛИЦЯ КИЇВСЬКА, БУД. 20, КВ. 20 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА САФОНОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02095, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
СРІБНОКІЛЬСЬКА, будинок 14-А, квартира 57 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

08.02.2011
Дані перевіряються

САФОНОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Вибув із складу засновників

11.10.2002
Дані перевіряються

САФОНОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

26.04.2002
Дані перевіряються

САФОНОВ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

27.09.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

250 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 4 зміни)
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https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%25A4%25D0%259E%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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26.09.2007
ДАТА ЗМІНИ

1 000 грн.

11.10.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

250 000 грн.

25.04.2002
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.
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