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Санкції, пов'язані із cуб'єктом
господарювання 

Контрагенти суб’єкта, до якого (та/або його засновника/ кінцевого бенефіціара) застосовано національні/міжнародні санкції, залежно
від їх характеру можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків за
укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки і дестабілізацію бізнесу, а також
привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). 

Тому питання щодо санкцій потребують особливої уваги в ділових відносинах. 

Зв'язок з національним публічним
діячем 

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

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

Санкції, пов'язані із cуб'єктом
господарювання

Є санкції, пов'язані із cуб'єктом господарювання Сьогодні

Контрагенти суб’єкта, до якого (та/або його засновника/ кінцевого бенефіціара) застосовано національні/міжнародні санкції,
залежно від їх характеру можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків
за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки і дестабілізацію бізнесу, а також
привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). 

Тому питання щодо санкцій потребують особливої уваги в ділових відносинах. 

Ризикові репутаційні ознаки

Вплив та координація дій третіми
особами на прийняття рішень
кінцевим бенефіціарним власником
(контролером) стосовно
господарської діяльності
юридичної особи

Наявна інформація про вплив та координацію дій третіми
особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним
власником (контролером) стосовно господарської діяльності
юридичної особи

Сьогодні

Вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно
господарської діяльності юридичної особи, може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова
Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може свідчити про те, що особи, які є справжніми власниками, можуть приховувати свою
причетність до цього контрагента використовуючи послуги пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального
сервісу). Партнерство з таким «непрозорим» контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує
підвищеної 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. 

Наявна інформація, що юридична
особа не виконує законодавчих
вимог щодо подання звітності до
фіскальних органів/органів
статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо
подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може
вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може
бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для
приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу
органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності. 
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Ризикові зв`язки

Зв'язок з національним публічним
діячем

Компанія пов'язана із національним публічним діячем Сьогодні

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

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

Фактор Повідомлення Актуально на

Санкції

Санкції, пов'язані із cуб'єктом
господарювання

Є санкції, пов'язані із cуб'єктом господарювання Сьогодні

Контрагенти суб’єкта, до якого (та/або його засновника/ кінцевого бенефіціара) застосовано національні/міжнародні санкції,
залежно від їх характеру можуть взагалі бути позбавлені можливостей проведення з ним будь-яких транзакцій (в т.ч. розрахунків
за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки, негативні репутаційні наслідки і дестабілізацію бізнесу, а також
привернення уваги правоохоронних органів (залежно від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). 

Тому питання щодо санкцій потребують особливої уваги в ділових відносинах. 

Ризикові репутаційні ознаки

Вплив та координація дій третіми
особами на прийняття рішень
кінцевим бенефіціарним власником
(контролером) стосовно
господарської діяльності
юридичної особи

Наявна інформація про вплив та координацію дій третіми
особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним
власником (контролером) стосовно господарської діяльності
юридичної особи

Сьогодні

Вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень кінцевим бенефіціарним власником (контролером) стосовно
господарської діяльності юридичної особи, може свідчити про те, що така юридична особа є компанією-оболонкою (Постанова
Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Це може свідчити про те, що особи, які є справжніми власниками, можуть приховувати свою
причетність до цього контрагента використовуючи послуги пов'язані з приховуванням причетності до бізнесу (номінального
сервісу). Партнерство з таким «непрозорим» контрагентом може мати негативні репутаційні та фінансові наслідки, тому потребує
підвищеної обачності. 

Ризикові операційні ознаки

Перевірка за факторами податкової обачності
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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. 

Наявна інформація, що юридична
особа не виконує законодавчих
вимог щодо подання звітності до
фіскальних органів/органів
статистики

Юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо
подання звітності до фіскальних органів/органів статистики

Сьогодні

Інформація про недотримання законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики, може
вказувати на те, що контрагент є компанією-оболонкою (Постанова Правління НБУ № 65 від 19.05.2020). Неподання звітності може
бути підставою для проведення посиленої перевірки органів державного нагляду (контролю), та свідчити про наявність мотивів для
приховування відомостей про фінансову діяльність підприємства. Партнерство з такими контрагентами може привернути увагу
органів державного нагляду (контролю) та спричинити негативні фінансові наслідки, тому потребує особливої обачності. 

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД БУДІВЕЛЬНИХ
РЕСУРСІВ УКРАЇНИ "

Скорочена назва ТОВ "ФОНД БУДІВЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 34479683

Дата реєстрації 22.06.2006 (16 років)

Уповноважені особи БУТЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
  — керівник

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

Розмір статутного капіталу 5 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Анкета Актуально на
28.06.2022

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10660728&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10660728&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=4&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B1%5D=6


Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:
70.11.0 Організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи
здавання в оренду
Інші:
74.14.0 Консультування з питань комерційної діяльності та управління
74.20.1 Діяльність у сфері інжинірингу
70.12.0 Купівля та продаж власного нерухомого майна

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 08344, Київська обл.,
Бориспільський р-н, село Проців,
ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 2

Телефон: 0442533256

Контакти з останнього тендеру

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Контакти з ЄДР

Учасники та бенефіціари Актуально на
28.06.2022

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



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

Перелік засновників юридичної особи БУТЕНКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛ.ПИЛИПА ОРЛИКА, будинок
10, квартира 5

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 2 500 000,00 грн

Частка (%): 50,0000%

ГЛІМБОВСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, ВУЛ.Ф.ПУШИНОЇ, будинок 44/50,
квартира 238

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 750 000,00 грн

Частка (%): 35,0000%
ПИСАРЕНКО АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 08436, Київська обл., Переяслав-Хмельницький р-н,
село Стовп'яги, ВУЛ.СОСНІВСЬКА, будинок 61

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 700 000,00 грн

Частка (%): 14,0000%
БУТЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.ГРИГОРЕНКА, будинок 3-Б,
квартира 10

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн

Частка (%): 1,0000%

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

1 об’єктів на 16.05.2022 Дані відсутні у реєстрах на 16.05.2022

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії Дані відсутні у реєстрах

Власність та дозволи Актуально на
28.06.2022

Перевірка в списках санкцій Актуально на
27.06.2022

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10660728&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=6&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonName%5D=%D0%93%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10660728&tb=property


 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

 Наявна інформація по особі або пов'язаних особах (1)

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

оновлюється щотижня

Повідомлення Засновник організації - Писареко Анатолій Григорович входить до Entity List (Чорний список
організацій)

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 16.05.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.05.2022)

Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, щодо якого до єдр внесено
запис про відсутність підтвердження відомостей

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 26.05.2022)

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

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/publication-info/?id=1258777&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


Фінансові показники, тис.грн.

Показники Активи Зобов'язання Виручка

2010 8 900 – 9 000 4 900 – 5 000 до 10000

2009 8 900 – 9 000 4 900 – 5 000 15 – 20

2008 5 800 – 5 900 2 100 – 2 200 до 10000

2007 260 – 270 100 – 110 0

2006 45 – 50 25 – 30 0

Цивільні судові справи
(всього 32 документи) 28.09.2020 № рішення 91901001

26.08.2020 № рішення 91641402

26.06.2020 № рішення 91641281

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 16.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 344796826552

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 20.01.2010

Причина анулювання: закiнчення термiну дiї свiдоцтва

Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 16.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 16.05.2022)

Бориспільська районна державна адміністрація Київської області

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=10660728&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=1
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=91901001&cid=10660728
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=91641402&cid=10660728
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=91641281&cid=10660728


Господарські судові справи
(всього 7 документів) 11.08.2011 № рішення 17863842

13.04.2011 № рішення 15010168

21.01.2011 № рішення 13516253

Адміністративні судові справи
(всього 3 документи) 19.08.2011 № рішення 21303548

18.02.2011 № рішення 22285324

26.08.2010 № рішення 11485856

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 3

19.05.2009 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

22.06.2006 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

  

  

  

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок �

Офіційні повідомлення Актуально на
27.06.2022

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 2  Учасники / Бенефіціари 4  Отримувачі доходу 0

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

 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

1  Особи пов'язані з
публічними діячами

1  Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Перевірки державними службами Актуально на
25.02.2022

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10660728&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=3
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=17863842&cid=10660728
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=15010168&cid=10660728
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=13516253&cid=10660728
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10660728&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=4
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=21303548&cid=10660728
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=22285324&cid=10660728
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=11485856&cid=10660728
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10660728&tb=publications&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/events/?id=10660729&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/events/?id=12515922&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10660728&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10660728&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=2
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10660728&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=5
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10660728&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=4
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10660728&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=7
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10660728&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=6


Історія змін

22.06.2006
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФОНД БУДІВЕЛЬНИХ
РЕСУРСІВ УКРАЇНИ "

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

08344, Київська обл., Бориспільський район, село Проців, ВУЛИЦЯ
ЛЕНІНА, будинок 2 
Тел: 0442533256 

20.05.2009
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПIЛЬСЬКИЙ Р-Н, С.ПРОЦIВ ВУЛ. ЛЕНIНА БУД. 2 

19.05.2009
ДАТА ЗМІНИ

08344, КИЇВСЬКА ОБЛ., БОРИСПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО ПРОЦІВ,
ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, БУДИНОК 2 

18.05.2009
АКТУАЛЬНО НА

01024, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛ.ПИЛИПА ОРЛИКА, БУДИНОК
10, КВАРТИРА 5 

22.06.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ПИЛИПА ОРЛИКА БУД. 10, KB. 5 

21.06.2006
АКТУАЛЬНО НА

01024 ПЕЧЕРСЬКИЙ М.КИЇВ ВУЛ.ПИЛИПА ОРЛИКА 10 КВ.5 

19.06.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БУТЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

22.06.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БОГАТЧУК СТЕПАН СЕМЕНОВИЧ

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

70.11.0 - організація будівництва об'єктів нерухомості для продажу чи
здавання в оренду

22.06.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

70.11.0 - ПІДГОТОВКА ДО ПРОДАЖУ АБО ЗДАВАННЯ ПІД НАЙМ
НЕРУХОМОСТІ

Найменування юридичної особи 

Контактна інформація
(всього 5 змін)

Керівники
(всього 1 зміна)

За 16 років 0 місяців 6 днів наявної звітності змінилися 1 керівник у середньому кожні 16
років 0 місяців 6 днів

Підписанти

Види діяльності
(всього 1 зміна)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=08344,%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB.,%20%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%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%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B2,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%86%D0%9D%D0%90,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%202&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%9B.,%20%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9FI%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0-%D0%9D,%20%D0%A1.%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6I%D0%92%20%D0%92%D0%A3%D0%9B.%20%D0%9B%D0%95%D0%9DI%D0%9D%D0%90%20%D0%91%D0%A3%D0%94.%202&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=08344,%20%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%9E%D0%91%D0%9B.,%20%D0%91%D0%9E%D0%A0%D0%98%D0%A1%D0%9F%D0%86%D0%9B%D0%AC%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D,%20%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%9E%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A6%D0%86%D0%92,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%AF%20%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%86%D0%9D%D0%90,%20%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9A%202&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=01024,%20%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92,%20%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D,%20%D0%92%D0%A3%D0%9B.%D0%9F%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%9F%D0%90%20%D0%9E%D0%A0%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%90,%20%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9A%2010,%20%D0%9A%D0%92%D0%90%D0%A0%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%90%205&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%9F%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0-%D0%9D%20%D0%92%D0%A3%D0%9B.%20%D0%9F%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%9F%D0%90%20%D0%9E%D0%A0%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%90%20%D0%91%D0%A3%D0%94.%2010,%20KB.%205&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=01024%20%D0%9F%D0%95%D0%A7%D0%95%D0%A0%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92%20%D0%92%D0%A3%D0%9B.%D0%9F%D0%98%D0%9B%D0%98%D0%9F%D0%90%20%D0%9E%D0%A0%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%90%2010%20%D0%9A%D0%92.5&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%91%D0%A3%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%99%20%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%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%91%D0%9E%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%A7%D0%A3%D0%9A%20%D0%A1%D0%A2%D0%95%D0%9F%D0%90%D0%9D%20%D0%A1%D0%95%D0%9C%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


13.02.2021
АКТУАЛЬНО НА БУТЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.ГРИГОРЕНКА, будинок
3-Б, квартира 10 
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

БУТЕНКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛ.ПИЛИПА ОРЛИКА,
будинок 10, квартира 5 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

ГЛІМБОВСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, ВУЛ.Ф.ПУШИНОЇ, будинок
44/50, квартира 238 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 750 000 грн.

ПИСАРЕНКО АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08436, Київська обл., Переяслав-Хмельницький
р-н, село Стовп'яги, ВУЛ.СОСНІВСЬКА, будинок 61 
Розмір внеску в статутний фонд: 700 000 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА БУТЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.ГРИГОРЕНКА, будинок
3-Б, квартира 10 
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

БУТЕНКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛ.ПИЛИПА ОРЛИКА,
будинок 10, квартира 5 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

ГЛІМБОВСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, ВУЛ.Ф.ПУШИНОЇ, будинок
44/50, квартира 238 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 750 000 грн.

ПИСАРЕНКО АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08436, Київська обл., Переяслав-Хмельницький
р-н, село Стовп'яги, ВУЛ.СОСНІВСЬКА, будинок 61 
Розмір внеску в статутний фонд: 700 000 грн.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%91%D0%A3%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%99%20%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%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%91%D0%A3%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%86%D0%99%20%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%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%93%D0%9B%D0%86%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%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%9F%D0%98%D0%A1%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%99%20%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%93%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%A2%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%99%20%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%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%91%D0%A3%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%86%D0%99%20%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%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%93%D0%9B%D0%86%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%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%9F%D0%98%D0%A1%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%99%20%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


07.10.2020
АКТУАЛЬНО НА БУТЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛ.ГРИГОРЕНКА, будинок
3-Б, квартира 10 
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

БУТЕНКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 01024, місто Київ, ВУЛ.ПИЛИПА ОРЛИКА,
будинок 10, квартира 5 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

ГЛІМБОВСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: Україна, 03179, місто Київ, ВУЛ.Ф.ПУШИНОЇ, будинок
44/50, квартира 238 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 750 000 грн.

ПИСАРЕНКО АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 08436, Київська обл., Переяслав-Хмельницький
р-н, село Стовп'яги, ВУЛ.СОСНІВСЬКА, будинок 61 
Розмір внеску в статутний фонд: 700 000 грн.

27.05.2016
АКТУАЛЬНО НА БУТЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 02068, м.Київ, Дарницький район, ВУЛ.ГРИГОРЕНКА,
будинок 3-Б, квартира 10 
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

БУТЕНКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 01024, м.Київ, Печерський район, ВУЛ.ПИЛИПА
ОРЛИКА, будинок 10, квартира 5 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

ГЛІМБОВСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Адреса засновника: 03179, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛ.Ф.ПУШИНОЇ,
будинок 44/50, квартира 238 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 750 000 грн.

ПИСАРЕНКО АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

Адреса засновника: 08436, Київська обл., Переяслав-Хмельницький район,
село Стовп'яги, ВУЛ.СОСНІВСЬКА, будинок 61 
Розмір внеску в статутний фонд: 700 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%91%D0%A3%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%99%20%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%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%91%D0%A3%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%86%D0%99%20%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%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%93%D0%9B%D0%86%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%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%9F%D0%98%D0%A1%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%99%20%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%93%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%A2%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%90%D0%9B%D0%86%D0%99%20%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%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%91%D0%A3%D0%A2%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%86%D0%99%20%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%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%93%D0%9B%D0%86%D0%9C%D0%91%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%90%20%D0%9A%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%98%D0%9D%D0%90%20%D0%9E%D0%9B%D0%95%D0%9A%D0%A1%D0%90%D0%9D%D0%94%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%9F%D0%98%D0%A1%D0%90%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9A%D0%9E%20%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9B%D0%86%D0%99%20%D0%93%D0%A0%D0%98%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&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

20.12.2007
Дані перевіряються

БУТЕНКО ОЛЕКСIЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 000 грн.

БУТЕНКО ВIТАЛIЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

ПИСАРЕНКО АНАТОЛIЙ ГРИГОРОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 700 000 грн.

ГЛIМБОВСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРIВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 750 000 грн.

19.06.2007
Дані перевіряються

БУТЕНКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 250 000 грн.

ЗІНЧЕНКО ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 60 000 грн.

САВРАН ОЛЕГ ІВАНОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 10 000 грн.

БУТЕНКО ВІТАЛІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.

ГЛІМБОВСЬКА КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 175 000 грн.

27.06.2006
Дані перевіряються

БУТЕНКО ОЛЕКСIЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

20.12.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

5 000 000 грн.

19.06.2007
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

500 000 грн.

22.06.2006
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

50 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 2 зміни)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023

