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Основний вид діяльності
«загального» характеру



Повідомлення

Актуально на

Основний вид діяльності 46.90
Неспеціалізована оптова торгівля

Сьогодні

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.

Широкий перелік зареєстрованих
видів діяльності



Кількість видів діяльності: 57

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних
результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік
видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.
Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Перевірка за факторами фінансового моніторингу
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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.

Перевірка за факторами податкової обачності
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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
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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.

Фінансовий скоринг

FinScore

Ринковий скоринг

D/1,0

Ймовірність несприятливих Висока
фінансових наслідків
Фінансова стійкість

MarketScore

B/2.6

Ринкова потужність

Вища середньої

Потенціал до лідерства

Достатні позиції на ринку

Незадовільний рівень

Анкета

Актуально на
24.12.2021

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60
реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 24.12.2021)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРП МЕМОНТ"

Скорочена назва

ТОВ "КОРП МЕМОНТ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
"CORP MEMONT" LIMITED LIABILITY COMPANY
Скорочене найменування іноземною мовою
"CORP MEMONT" LLC

Статус юридичної особи
(Актуально на 24.12.2021)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

42049022

Дата реєстрації

05.04.2018 (3 роки 8 місяців)

Уповноважені особи

МАЛАНЧУК АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА
— 12.10.2018, керівник

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

Зв'язків не знайдено
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Розмір статутного капіталу

100 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа

Статут

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Інші:
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних
засобів
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною,
живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим
устаткованням, суднами та літаками
46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами,
залізними та іншими металевими виробами
46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом,
хутром, взуттям і шкіряними виробами
46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та
тютюновими виробами
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими
товарами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами
для тварин
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
46.32 Оптова торгівля м'ясом і м'ясними продуктами
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та
жирами
46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою,
ракоподібними та молюсками
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та
тютюновими виробами
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям
46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами
46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням,
деталями до нього
79.11 Діяльність туристичних агентств
79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними
продуктами
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним
устаткованням і приладдям до нього
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно
продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах
47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих
магазинах
47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в
спеціалізованих магазинах
47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та
цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах
47.25 Роздрібна торгівля напоями в спеціалізованих магазинах
47.26 Роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах
47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих
магазинах
47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих
магазинах
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та
санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для
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стін і підлоги в спеціалізованих магазинах
47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих
магазинах
47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими
товарами для дому в спеціалізованих магазинах
47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих
магазинах
47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих
магазинах
47.74 Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в
спеціалізованих магазинах
47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними
приналежностями в спеціалізованих магазинах
47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами,
домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах
47.77 Роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в
спеціалізованих магазинах
47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих
магазинах
47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення
або через мережу інтернет
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна
69.10 Діяльність у сфері права
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового
призначення

Контакти з ЄДР
Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 03186, місто Київ, ВУЛИЦЯ
АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА,
будинок 15-А

Телефон:

+38(067)-466-84-83

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
24.12.2021

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0
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Перелік засновників юридичної особи

МАЛАНЧУК АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА
Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА, будинок 15,
квартира 92
Країна реєстрації:

Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн
Частка (%): 50,0000%

СТОРОЖЕНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА
Адреса засновника: Україна, 08630, Київська обл., Васильківський р-н, селище
міського типу Глеваха, ПРОВУЛОК ВИШНЕВИЙ, будинок 8
Країна реєстрації:

Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн
Частка (%): 50,0000%

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

МАЛАНЧУК АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Адреса бенефіціара: Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка, будинок
15, квартира 92.
Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив
Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 50

СТОРОЖЕНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Адреса бенефіціара: Україна, 08630, Київська обл., Фастівський р-н, селище
міського типу Глеваха, пров.Вишневий, будинок 8.
Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив
Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 50

Власність та дозволи

Актуально на
24.12.2021

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 05.08.2020

Дані відсутні у реєстрах на 05.08.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Країна та державний орган

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках
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Актуально на
23.12.2021

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 проти РФ у
зв'язку з подіями в Україні

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 24.12.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.12.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнеспартнера»
(станом на 23.12.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 23.12.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 24.12.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 24.12.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 420490226586
Дата реєстрації: 01.05.2018
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Реєстр платників єдиного податку
(станом на 24.12.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 24.12.2021)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси
Фінансові показники, тис.грн.

Показники

Активи

Зобов'язання

Виручка

2020

6 354

6 645

130

2019

6 500 – 6 600

6 600 – 6 700

35 – 40

Судова практика та виконавчі
провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
24.12.2021

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

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

3

Учасники / Бенефіціари

Суб'єкти декларування

0

Національні публічні діячі

Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

0

Особи пов'язані з
публічними діячами
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Отримувачі доходу

0

0

Вкладники / Позичальники

0

0

Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

10

Історія змін
Найменування юридичної особи
07.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОРП МЕМОНТ" (
ТОВ "КОРП МЕМОНТ" )

Контактна інформація
(всього 4 зміни)

25.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

24.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

06.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

05.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

07.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

Керівники

Україна, 03186, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА,
будинок 15-А
Тел: +38(067)-466-84-83

03186, місто Київ, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, будинок
15-А
Тел: +380674668483

03186, м.Київ, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА, будинок 15-А
Тел: +380674668483

03186, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ АВІАКОНСТРУКТОРА
АНТОНОВА, будинок 15-А
Тел: +380639872262

03065, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, будинок 43
Тел: +380639872262

(всього 2 зміни)

За 3 роки 8 місяців 17 днів наявної звітності змінилися 2 керівники у середньому кожні 1
рік 10 місяців 9 днів

23.10.2018

МАЛАНЧУК АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА

АКТУАЛЬНО НА

05.06.2018

ЯТЧЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

АКТУАЛЬНО НА

07.04.2018

ЛИГА ОЛЕКСІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

АКТУАЛЬНО НА

Підписанти
07.04.2018

Немає підписантів

АКТУАЛЬНО НА

Види діяльності
07.04.2018

46.90 - Неспеціалізована оптова торгівля

АКТУАЛЬНО НА
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Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 6 змін)

25.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

МАЛАНЧУК АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА
Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА, будинок
15, квартира 92
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Маланчук
Анастасія Олегівна
Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, вул.Вільямса Академіка,
будинок 15, квартира 92.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТОРОЖЕНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА
Адреса засновника: Україна, 08630, Київська обл., Васильківський р-н,
селище міського типу Глеваха, ПРОВУЛОК ВИШНЕВИЙ, будинок 8
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Стороженко
Світлана Іванівна
Адреса засновника: Україна, 08630, Київська обл., Фастівський р-н, селище
міського типу Глеваха, пров.Вишневий, будинок 8.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

МАЛАНЧУК АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА
Адреса засновника: Україна, 03189, місто Київ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА, будинок
15, квартира 92
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛАНЧУК
АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА
Адреса засновника: УКРАЇНА, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА, БУДИНОК 15,
КВАРТИРА 92
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТОРОЖЕНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА
Адреса засновника: Україна, 08630, Київська обл., Васильківський р-н,
селище міського типу Глеваха, ПРОВУЛОК ВИШНЕВИЙ, будинок 8
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТОРОЖЕНКО
СВІТЛАНА ІВАНІВНА
Адреса засновника: УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН,
СЕЛИЩЕ МІСЬКОГО ТИПУ ГЛЕВАХА, ПРОВУЛОК ВИШНЕВИЙ, БУДИНОК 8
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
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15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАЛАНЧУК АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА
Адреса засновника: 03189, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА,
будинок 15, квартира 92
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛАНЧУК
АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА
Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА, БУДИНОК 15, КВАРТИРА
92.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТОРОЖЕНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА
Адреса засновника: 08630, Київська обл., Васильківський район, селище
міського типу Глеваха, ПРОВУЛОК ВИШНЕВИЙ, будинок 8
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТОРОЖЕНКО
СВІТЛАНА ІВАНІВНА
Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ
МІСЬКОГО ТИПУ ГЛЕВАХА, ПРОВУЛОК ВИШНЕВИЙ, БУДИНОК 8
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

09.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

МАЛАНЧУК АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА
Адреса засновника: 03189, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА,
будинок 15, квартира 92
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛАНЧУК
АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА
Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА, БУДИНОК 15, КВАРТИРА
92.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТОРОЖЕНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА
Адреса засновника: 08630, Київська обл., Васильківський район, селище
міського типу Глеваха, ПРОВУЛОК ВИШНЕВИЙ, будинок 8
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТОРОЖЕНКО
СВІТЛАНА ІВАНІВНА
Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ
МІСЬКОГО ТИПУ ГЛЕВАХА, ПРОВУЛОК ВИШНЕВИЙ, БУДИНОК 8
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
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11.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

МАЛАНЧУК АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА
Адреса засновника: 03189, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА,
будинок 15, квартира 92
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МАЛАНЧУК
АНАСТАСІЯ ОЛЕГІВНА
Адреса засновника: М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВІЛЬЯМСА, БУДИНОК 15, КВАРТИРА
92.
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СТОРОЖЕНКО СВІТЛАНА ІВАНІВНА
Адреса засновника: 08630, Київська обл., Васильківський район, селище
міського типу Глеваха, ПРОВУЛОК ВИШНЕВИЙ, будинок 8
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СТОРОЖЕНКО
СВІТЛАНА ІВАНІВНА
Адреса засновника: КИЇВСЬКА ОБЛ., ВАСИЛЬКІВСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛИЩЕ
МІСЬКОГО ТИПУ ГЛЕВАХА, ПРОВУЛОК ВИШНЕВИЙ, БУДИНОК 8
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

ЯТЧЕНКО ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: 03146, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ ЯК.
КОЛАСА, будинок 29, квартира 105
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ЯТЧЕНКО ВІТАЛІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: 03146, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЯК. КОЛАСА, БУДИНОК 29,
КВАРТИРА 105
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
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07.04.2018
АКТУАЛЬНО НА

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАЛЬЧИК
ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ
Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МІЛЮТЕНКА, БУДИНОК 7-А,
КВАРТИРА 142
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ПАЛЬЧИК
ВОЛОДИМИР ЛЕОНІДОВИЧ
Адреса засновника: 02156, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ МІЛЮТЕНКА, БУДИНОК 7-А,
КВАРТИРА 142
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕЗНІК ВАЛЕРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: 26312, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, ГАЙВОРОНСЬКИЙ
РАЙОН, С. ЧЕРВОНЕ, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, БУДИНОК 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕЗНІК ВАЛЕРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: 26312, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ, ГАЙВОРОНСЬКИЙ
РАЙОН, С. ЧЕРВОНЕ, ВУЛИЦЯ ПІОНЕРСЬКА, БУДИНОК 25
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БІЗНЕС ПРОПОЗИЦІЇ"
Код ЄДРПОУ засновника : 41807756
Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА,
будинок 13/15
Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРБІЗНЕС
КОНСАЛТИНГ"
Код ЄДРПОУ засновника : 41816598
Адреса засновника: 04071, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ОБОЛОНСЬКА,
будинок 13/15
Розмір внеску в статутний фонд: 50 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)

06.06.2018

100 000 грн.

АКТУАЛЬНО НА

07.04.2018

100 грн.

АКТУАЛЬНО НА
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