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Увага! Дані змінюються щоденно.  Актуально на 09.05.2022

 Повне досьє на кожну
компанію України

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ
"СВІТ ЖИТЛА"
Код ЄДРПОУ 35488201

Сьогодні

Сьогодні

Критерії: Універсальні

Фактор Повідомлення Актуально на

Відсутність ознаки неприбутковості 

З огляду на особливості діяльності окремих юридичних осіб (громадські спілки, політичні партії, організації роботодавців та ін.), яка
не має на меті отримання прибутку, законодавством передбачено звільнення їх від обов’язку щодо сплати податку на прибуток.
Зокрема, після внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу
України. Неприбуткова установа або організація, яка відсутня у зазначеному Реєстрі, повинна сплачувати податок на прибуток на
загальних підставах. Необхідно звертати увагу на розбіжності між метою діяльності такої юридичної особи (не направленої на
отримання прибутку) і фактичним станом речей (коли використання доходів неприбуткової організації здійснюється всупереч
реалізації її цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених законом і установчими документами). 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів проти
довкілля (за статтею 239 КК України) 

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 09.05.2022

Потрібна особлива увага 1

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 520

 Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку
Експрес-аналіз

Відсутня реєстрація в Реєстрі
неприбуткових установ та організацій



Наявні кримінальні провадження
щодо злочинів проти довкілля (за
статтею 239 КК України)
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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"  3   "Проблем не виявлено"  412

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. 

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти довкілля

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



  "Потрібна особлива увага"  1   "Потрібно звернути увагу"  2   "Проблем не виявлено"  69

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів проти
довкілля (за статтею 239 КК
України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти
довкілля (за статтею 239 КК України)

Сьогодні

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

Кримінальне 05.03.2020 04.05.2020 759/4210/20

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. 

Фактор Повідомлення Актуально на

«Кваліфікаційні» критерії

Відсутність ознаки неприбутковості Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та
організацій

Сьогодні

З огляду на особливості діяльності окремих юридичних осіб (громадські спілки, політичні партії, організації роботодавців та ін.), яка
не має на меті отримання прибутку, законодавством передбачено звільнення їх від обов’язку щодо сплати податку на прибуток.
Зокрема, після внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій відповідно до пункту 133.4 статті 133 Податкового
кодексу України. Неприбуткова установа або організація, яка відсутня у зазначеному Реєстрі, повинна сплачувати податок на
прибуток на загальних підставах. Необхідно звертати увагу на розбіжності між метою діяльності такої юридичної особи (не
направленої на отримання прибутку) і фактичним станом речей (коли використання доходів неприбуткової організації здійснюється
всупереч реалізації її цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених законом і установчими документами). 

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. 

Перевірка за факторами податкової обачності
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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. 

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

Повне найменування юридичної особи ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "СВІТ ЖИТЛА"

Скорочена назва ОЖБК "СВІТ ЖИТЛА"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 35488201

Дата реєстрації 03.10.2007 (14 років 7 місяців)

Уповноважені особи ФОМІНА ГАННА ВІКТОРІВНА
  — керівник
ФОМІНА ГАННА ВІКТОРІВНА
  — підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі
підписувати договори тощо)

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 0,00 грн

Організаційно-правова форма ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності 41.10 Організація будівництва будівель
Інші:
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту

Анкета Актуально на
09.05.2022

Контакти з ЄДР
YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ЮРКІВСЬКА, будинок 28, офіс 3

E-mail: fomina@nd.pl.ua

Телефон: +38(067)-535-16-86

Контакти з останнього тендеру

Відомості про органи управління юридичної
особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

СІРИК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 02081, місто Київ, вул.Ахматової Анни, будинок 48,
квартира 69

Країна реєстрації:  Україна
СІРИК ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА
Адреса засновника: Україна, 36034, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ
ВОЗНЕСЕНСЬКА, будинок 23

Країна реєстрації:  Україна
ФОМІНА ГАННА ВІКТОРІВНА
Адреса засновника: Україна, 36004, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ
ПУШКІНА, будинок 1, квартира 12

Країна реєстрації:  Україна

Інформація про кінцевого бенефіціарного
власника (контролера) юридичної особи, у тому
числі кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) її засновника, якщо засновник -
юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності), країна громадянства, місце
проживання, а також повне найменування та
ідентифікаційний код (для резидента) засновника
юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим
бенефіціарним власником (контролером), або
інформація про відсутність кінцевого
бенефіціарного власника (контролера)
юридичної особи, у тому числі кінцевого
бенефіціарного власника (контролера) її
засновника

відсутні фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного
власника

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Учасники та бенефіціари Актуально на
09.05.2022

Власність та дозволи Актуально на
09.05.2022
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Країна та державний орган Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 29.10.2021

Дані відсутні у реєстрах на 29.10.2021

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій Актуально на
08.05.2022

 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 09.05.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Фінансові показники, тис.грн.

Показники Активи Зобов'язання Виручка

2020 2 124 782 0

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 3 документи) 25.11.2020 № рішення 93604520

04.05.2020 № рішення 89371843

05.03.2020 № рішення 88195297

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.05.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 05.05.2022)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

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 09.05.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 09.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 354882026562

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 29.01.2021

Причина анулювання: ненадання декларацiй протягом року

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 09.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 09.05.2022)

Подільська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
25.02.2022

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=11796370&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=2
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=93604520&cid=11796370
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=89371843&cid=11796370
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=88195297&cid=11796370


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

Всього 1

03.10.2007 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

  

  

  

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок �

Офіційні повідомлення Актуально на
08.05.2022

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 7  Учасники / Бенефіціари 8  Отримувачі доходу 0

 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

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ЖИТЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "СВІТ ЖИТЛА"
( ОЖБК "СВІТ ЖИТЛА" ) 

03.10.2007
ДАТА ЗМІНИ

ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ ЖИТЛОВО-
БУДІВЕЛЬНИЙ КООПЕРАТИВ "СВІТ ЖИТЛА"

Найменування юридичної особи 
(всього 1 зміна)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=11796370&tb=publications&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/events/?id=11796371&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=11796370&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=11796370&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=2
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=11796370&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=5
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=11796370&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=7


09.05.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 28, офіс 3 
Тел: +38(067)-535-16-86 
E-mail: fomina@nd.pl.ua 

09.12.2021
АКТУАЛЬНО НА

04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 28, офіс 3 
Тел: +38(067)-535-16-86, 
E-mail: fomina@nd.pl.ua 

19.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 28, офіс 3 
Тел: +38(067)-535-16-86 
E-mail: fomina@nd.pl.ua 

18.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

04080, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 28, офіс 3 
Тел: +380675083077 

26.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

04080, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ ЮРКІВСЬКА, будинок 28,
офіс 3 
Тел: +380675083077 

12.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

04074, м.Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 18 
Тел: +380675083077 

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

04074, м.Київ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, будинок 18 

04.10.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ОБОЛОНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКА БУД. 18 

02.10.2007
АКТУАЛЬНО НА

04074, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ АВТОЗАВОДСЬКА, БУДИНОК 18 

18.04.2021
АКТУАЛЬНО НА

Фоміна Ганна Вікторівна

03.10.2019
АКТУАЛЬНО НА

УСЕНКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ

25.02.2019
АКТУАЛЬНО НА

БУРИЙ ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ

12.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

СІРИК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

04.10.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ФЕДОТОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Контактна інформація
(всього 8 змін)

Керівники
(всього 4 зміни)

За 14 років 7 місяців 5 днів наявної звітності змінилися 4 керівники у середньому кожні 3
роки 7 місяців 24 дні

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0,%2004080,%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%AE%D0%A0%D0%9A%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2028,%20%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81%203&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=04080,%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%AE%D0%A0%D0%9A%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2028,%20%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81%203&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,%2004080,%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%AE%D0%A0%D0%9A%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2028,%20%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81%203&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=04080,%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%AE%D0%A0%D0%9A%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2028,%20%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81%203&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=04080,%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%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%AE%D0%A0%D0%9A%D0%86%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%2028,%20%D0%BE%D1%84%D1%96%D1%81%203&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=04074,%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%90%D0%92%D0%A2%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%2018&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=04074,%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%90%D0%92%D0%A2%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%2018&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92,%20%D0%9E%D0%91%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%9D%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0-%D0%9D%20%D0%92%D0%A3%D0%9B.%20%D0%90%D0%92%D0%A2%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.%2018&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=04074,%20%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%90%D0%92%D0%A2%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%2018&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A4%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%20%D0%93%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A3%D0%A1%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%20%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%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%91%D0%A3%D0%A0%D0%98%D0%99%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%20%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%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%A1%D0%86%D0%A0%D0%98%D0%9A%20%D0%86%D0%93%D0%9E%D0%A0%20%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%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%A4%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%20%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%86%D0%99%20%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


18.06.2019
АКТУАЛЬНО НА

ФОМІНА ГАННА ВІКТОРІВНА

12.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

ФЕДОТОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

12.06.2018
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

70.32.0 - управління нерухомим майном

04.10.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.32.0 - УПРАВЛІННЯ НЕРУХОМІСТЮ

22.10.2021
АКТУАЛЬНО НА СІРИК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02081, місто Київ, вул.Ахматової Анни, будинок
48, квартира 69 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІРИК ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 36034, Полтавська обл., місто Полтава,
ВУЛИЦЯ ВОЗНЕСЕНСЬКА, будинок 23 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФОМІНА ГАННА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 36004, Полтавська обл., місто Полтава,
ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 1, квартира 12 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

відсутні фізичні особи, які відповідають статусу кінцевого бенефіціарного власника
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Підписанти
(всього 2 зміни)

Види діяльності
(всього 2 зміни)

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

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%90%20%D0%93%D0%90%D0%9D%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%A4%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%20%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%86%D0%99%20%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%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%A1%D0%86%D0%A0%D0%98%D0%9A%20%D0%86%D0%93%D0%9E%D0%A0%20%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%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%A1%D0%86%D0%A0%D0%98%D0%9A%20%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%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=%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%90%20%D0%93%D0%90%D0%9D%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


19.04.2021
АКТУАЛЬНО НА СІРИК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02081, місто Київ, вул.Ахматової Анни, будинок
48, квартира 69 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІРИК ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 36034, Полтавська обл., місто Полтава,
ВУЛИЦЯ ВОЗНЕСЕНСЬКА, будинок 23 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФОМІНА ГАННА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 36004, Полтавська обл., місто Полтава,
ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 1, квартира 12 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

відсутні фізичні особи, які б відповідали визначенню кінцевого бенефіціарного
власника юридичної особи 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

06.11.2020
АКТУАЛЬНО НА СІРИК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 36034, Полтавська обл., місто Полтава,
ВУЛИЦЯ ВОЗНЕСЕНСЬКА, будинок 23 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІРИК ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: Україна, 36034, Полтавська обл., місто Полтава,
ВУЛИЦЯ ВОЗНЕСЕНСЬКА, будинок 23 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФОМІНА ГАННА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: Україна, 36004, Полтавська обл., місто Полтава,
ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 1, квартира 12 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A1%D0%86%D0%A0%D0%98%D0%9A%20%D0%86%D0%93%D0%9E%D0%A0%20%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%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%A1%D0%86%D0%A0%D0%98%D0%9A%20%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%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=%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%90%20%D0%93%D0%90%D0%9D%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%A1%D0%86%D0%A0%D0%98%D0%9A%20%D0%86%D0%93%D0%9E%D0%A0%20%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%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%A1%D0%86%D0%A0%D0%98%D0%9A%20%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%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=%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%90%20%D0%93%D0%90%D0%9D%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


11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА СІРИК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 36034, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ
ВОЗНЕСЕНСЬКА, будинок 23 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІРИК ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: 36034, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ
ВОЗНЕСЕНСЬКА, будинок 23 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФОМІНА ГАННА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 36004, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ
ПУШКІНА, будинок 1, квартира 12 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

12.06.2018
АКТУАЛЬНО НА СІРИК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 36034, Полтавська обл., місто Полтава, Київський район,
ВУЛИЦЯ ВОЗНЕСЕНСЬКА, будинок 23 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІРИК ВІКТОРІЯ ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: 36034, Полтавська обл., місто Полтава, Київський район,
ВУЛИЦЯ ВОЗНЕСЕНСЬКА, будинок 23 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФОМІНА ГАННА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 36004, Полтавська обл., місто Полтава, Шевченківський
район, ВУЛИЦЯ ПУШКІНА, будинок 1, квартира 12 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A1%D0%86%D0%A0%D0%98%D0%9A%20%D0%86%D0%93%D0%9E%D0%A0%20%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%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%A1%D0%86%D0%A0%D0%98%D0%9A%20%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%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=%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%90%20%D0%93%D0%90%D0%9D%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%A1%D0%86%D0%A0%D0%98%D0%9A%20%D0%86%D0%93%D0%9E%D0%A0%20%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%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%A1%D0%86%D0%A0%D0%98%D0%9A%20%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%D0%86%D0%AF%20%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%95%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=%D0%A4%D0%9E%D0%9C%D0%86%D0%9D%D0%90%20%D0%93%D0%90%D0%9D%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


YouControl — повне досьє на кожну компанію України ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

© YouControl. All rights reserved

17.05.2018
АКТУАЛЬНО НА КОСТЮЧЕНКО ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 02166, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ ЛІСНИЙ,
будинок 22, квартира 349 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

МОРДОВІН РОМАН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 04108, м.Київ, Подільський район, ВУЛИЦЯ
НОВОМОСТИЦЬКА, будинок 2-Г, квартира 37 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

СІРИК ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 36034, Полтавська обл., місто Полтава, Київський район,
ВУЛИЦЯ ВОЗНЕСЕНСЬКА, будинок 23 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФЕДОТОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03141, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА
НЕХОДИ, будинок 8, квартира 31 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА ГРИБОВСЬКА МАРИНА СТАНІСЛАВІВНА

Адреса засновника: 02232, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ БАЛЬЗАКА,
будинок 92-А, квартира 57 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ПОЗДНЯКОВ ПАВЛО ОЛЕКСІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04201, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ ПОЛЯРНА,
будинок 6-Б, квартира 36 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

ФЕДОТОВ АНДРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 03141, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ ІВАНА
НЕХОДИ, будинок 8, квартира 31 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

29.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

0 грн.

Розмір статутного капіталу

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9A%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AE%D0%A7%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%92%D0%86%D0%9A%D0%A2%D0%9E%D0%A0%20%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%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%9C%D0%9E%D0%A0%D0%94%D0%9E%D0%92%D0%86%D0%9D%20%D0%A0%D0%9E%D0%9C%D0%90%D0%9D%20%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%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%A1%D0%86%D0%A0%D0%98%D0%9A%20%D0%86%D0%93%D0%9E%D0%A0%20%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%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%A4%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%20%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%86%D0%99%20%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%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%93%D0%A0%D0%98%D0%91%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%9C%D0%90%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90%20%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%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%9F%D0%9E%D0%97%D0%94%D0%9D%D0%AF%D0%9A%D0%9E%D0%92%20%D0%9F%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%9E%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%86%D0%99%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%A4%D0%95%D0%94%D0%9E%D0%A2%D0%9E%D0%92%20%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%86%D0%99%20%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%98%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/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023

