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Фактор Повідомлення Актуально
на

Обмежена компетенція посадових
осіб 

Відповідно до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень (наприклад,
при укладанні договору на суму вище допустимої, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо), створює юридичні
наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. У разі несхвалення, такий
правочин може бути визнано недійсним. 

Тому обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором, який потребує особливої уваги. 

Судові рішення, пов'язані з
контрагентом 

Вивчення судової практики щодо контрагента є дуже важливим, оскільки вона може містити встановлені судом факти, зокрема,
щодо: вчинення або причетності до вчинення ним, його посадовими та/або пов'язаними із ним особами правопорушень; наявності
процедур припинення або банкрутства; визнання недійсними правочинів (в т.ч. внаслідок фіктивності); наявність боргу (в т.ч.
податкового); інших обставин, які вказують на можливі ризики ділових відносин. 

Згадування юридичної особи в судових рішеннях не означає однозначну наявність у неї статусу учасника відповідної
справи/провадження (кримінального, адміністративного, цивільного, господарського тощо). 

Для отримання більш конкретного уявлення про статус і особливості участі юридичної особи у відповідній судовій
справі/провадженні, необхідно звертатися безпосередньо до змісту відповідних судових рішень. 

Зв'язок з ліквідованою юридичною
особою 

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з ліквідованою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що
здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може
виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків. 

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 03.02.2023

Потрібна особлива увага 1

Потрібно звернути увагу 8

Проблем не виявлено 531

C

Повноваження керівника мають такі обмеження: згідно статуту

Кількість судових справ компанії, де вона виступає
відповідачем, за останні 3 роки: 0
Кількість кримінальних судових справ, пов'язаних з компанією,
за останні 3 роки: 5
Кількість судових справ компанії, за останні 3 роки: 8



Наявний зв'язок контрагента з ліквідованою юридичною
особою. Кількість зв'язків: 1
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Сьогодні

Сьогодні

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів
проти власності (за статтею 185
КК України) 

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

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

Фактор Повідомлення Актуально
на

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 185 КК України)



Форма
судочинства

Дата
останнього
документа
по справі

№ справи

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
останнього
документа
по справі

12.05.2020

№ справи

752/7530/20

Дата першого документа по
справі

Дата першого документа по
справі

23.04.2020

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



Форма
судочинства

Дата
останнього
документа
по справі

№ справи

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
останнього
документа
по справі

25.10.2021

№ справи

752/13192/19

Дата першого документа по
справі

Дата першого документа по
справі

27.06.2019
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Сьогодні

Сьогодні

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

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

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо господарських
злочинів (за статтею 206-2 КК
України) 

Фактор Повідомлення Актуально
на

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



Форма
судочинства

Дата
останнього
документа
по справі

№ справи

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
останнього
документа
по справі

25.10.2021

№ справи

752/13192/19

Дата першого документа по
справі

Дата першого документа по
справі

27.06.2019

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері
господарської діяльності (за статтею 206-2 КК України)
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Сьогодні

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів
проти авторитету органів
державної влади, органів
місцевого самоврядування,
об'єднань громадян та злочини
проти журналістів (за статтею 358
КК України) 

Фактор Повідомлення Актуально
на

Форма
судочинства

Дата
останнього
документа
по справі

№ справи

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
останнього
документа
по справі

08.04.2020

№ справи

757/14632/20-
к

Дата першого документа
по справі

Дата першого документа
по справі

08.04.2020

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти
авторитету органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти
журналістів (за статтею 358 КК України)



Форма
судочинства

Дата
останнього
документа
по справі

№ справи

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
останнього
документа
по справі

12.05.2020

№ справи

752/7530/20

Дата першого документа по
справі

Дата першого документа по
справі

23.04.2020
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Сьогодні

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів
проти правосуддя (за статтею 375
КК України) 

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Фактор Повідомлення Актуально
на

  "Потрібна особлива увага"  1   "Потрібно звернути увагу"  6   "Проблем не виявлено"  426

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти
правосуддя (за статтею 375 КК України)



Форма
судочинства

Дата
останнього
документа
по справі

№ справи

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата
останнього
документа
по справі

08.04.2020

№ справи

757/14632/20-
к

Дата першого документа
по справі

Дата першого документа
по справі

08.04.2020

Фактор Повідомлення Актуально на

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії
перебувають у вільному обігу

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

file:///contractor/?id=6901667&tb=courts
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6901667&tb=courts&CourtSearch%5BfilterCsnb%5D=757/14632/20-%D0%BA


Ймовірно, юридична особа надала
інформацію про те, що у неї
відсутній кінцевий бенефіціарний
власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у
неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, така юридична
особа, ймовірно, або входить в групу компаній, у яких акції
материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі,
що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного
власника, або має на меті приховати свого реального
кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не
дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: 
або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити
його кінцевого бенефіціарного власника; 
або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника. 

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності. 

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 185 КК
України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 185 КК України)

Сьогодні

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

Кримінальне 23.04.2020 12.05.2020 752/7530/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність
стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування
злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного
банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків
партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері
господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6901667&tb=courts&CourtSearch%5BfilterCsnb%5D=752/7530/20


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

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

Сьогодні

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

Кримінальне 27.06.2019 25.10.2021 752/13192/19

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність
стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування
злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного
банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків
партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері
господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

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

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

Сьогодні

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

Кримінальне 27.06.2019 25.10.2021 752/13192/19

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність
стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування
злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного
банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків
партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері
господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6901667&tb=courts&CourtSearch%5BfilterCsnb%5D=752/13192/19
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Інформація про кримінальні
провадження щодо господарських
злочинів (за статтею 206-2 КК
України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері
господарської діяльності (за статтею 206-2 КК України)

Сьогодні

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

Кримінальне 08.04.2020 08.04.2020 757/14632/20-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність
стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування
злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного
банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків
партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері
господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти журналістів

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів проти
авторитету органів державної
влади, органів місцевого
самоврядування, об'єднань
громадян та злочини проти
журналістів (за статтею 358 КК
України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти
авторитету органів державної влади, органів місцевого
самоврядування, об'єднань громадян та злочини проти
журналістів (за статтею 358 КК України)

Сьогодні

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

Кримінальне 23.04.2020 12.05.2020 752/7530/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність
стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування
злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного
банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків
партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері
господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти правосуддя

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6901667&tb=courts&CourtSearch%5BfilterCsnb%5D=757/14632/20-%D0%BA
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6901667&tb=courts&CourtSearch%5BfilterCsnb%5D=752/7530/20


  "Потрібна особлива увага"  1   "Потрібно звернути увагу"  4   "Проблем не виявлено"  73

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів проти
правосуддя (за статтею 375 КК
України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти
правосуддя (за статтею 375 КК України)

Сьогодні

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

Кримінальне 08.04.2020 08.04.2020 757/14632/20-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність
стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування
злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного
банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків
партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері
господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Фактор Повідомлення Актуально на

Ознаки, що можуть свідчити про те, що юридична особа є компанією-оболонкою або ж акції материнської компанії
перебувають у вільному обігу

Ймовірно, юридична особа надала
інформацію про те, що у неї
відсутній кінцевий бенефіціарний
власник

У разі якщо юридична особа надала інформацію про те, що у
неї відсутній кінцевий бенефіціарний власник, така юридична
особа, ймовірно, або входить в групу компаній, у яких акції
материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі,
що не дозволяє визначити його кінцевого бенефіціарного
власника, або має на меті приховати свого реального
кінцевого бенефіціарного власника

Сьогодні

За умови, що нерезидент має вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, складна схема структури власності, яка не
дозволяє ідентифікувати її кінцевого бенефіціарного власника, може свідчити про те, що така юридична особа: 
або входить в групу компаній, у яких акції материнської компанії перебувають у вільному обігу на біржі, що не дозволяє визначити
його кінцевого бенефіціарного власника; 
або має на меті приховати свого реального кінцевого бенефіціарного власника. 

Партнерство з такою юридичною особою потребує належної обачності. 

Інформація про кримінальні провадження щодо злочинів проти власності

Перевірка за факторами податкової обачності

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6901667&tb=courts&CourtSearch%5BfilterCsnb%5D=757/14632/20-%D0%BA


Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 185 КК
України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів проти
власності (за статтею 185 КК України)

Сьогодні

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

Кримінальне 23.04.2020 12.05.2020 752/7530/20

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність
стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування
злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного
банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків
партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері
господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

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

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

Сьогодні

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

Кримінальне 27.06.2019 25.10.2021 752/13192/19

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність
стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування
злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного
банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків
партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері
господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6901667&tb=courts&CourtSearch%5BfilterCsnb%5D=752/7530/20
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6901667&tb=courts&CourtSearch%5BfilterCsnb%5D=752/13192/19


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

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

Сьогодні

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

Кримінальне 27.06.2019 25.10.2021 752/13192/19

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність
стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування
злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного
банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків
партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері
господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Інформація про кримінальні провадження щодо господарських злочинів

Інформація про кримінальні
провадження щодо господарських
злочинів (за статтею 206-2 КК
України)

Наявні кримінальні провадження щодо злочинів у сфері
господарської діяльності (за статтею 206-2 КК України)

Сьогодні

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

Кримінальне 08.04.2020 08.04.2020 757/14632/20-к

При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність
стосовно клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування
злочинів у сфері господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного
банку України від 26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків
партнерства, першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері
господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 
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FinScore  C/2,4

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідків

 Середня

Фінансова стійкість  Задовільний рівень

Фінансовий скоринг

MarketScore  A/3.5

Ринкова потужність  Висока

Потенціал до лідерства  Провідні позиції на ринку

Ринковий скоринг

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

Повне найменування юридичної особи АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕТАЛ"

Скорочена назва АТ "КИЇВМЕТАЛ"

Найменування іноземною мовою Повне найменування іноземною мовою 
JOINT STOCK COMPANY "KYIVMETAL"

Скорочене найменування іноземною мовою 
JSC "KYIVMETAL"

Статус юридичної особи

Код ЄДРПОУ 05471632

Дата реєстрації 13.02.1996 (26 років 11 місяців)

Уповноважені особи ГОРБАЧ ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ
  — керівник (згідно статуту)

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 7 088 702,00 грн

Організаційно-правова форма АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна
Інші:
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
52.24 Транспортне оброблення вантажів
33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів

Анкета Актуально на
03.02.2023

Не перебуває в процесі припинення

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 02660, місто Київ, ПРОСПЕКТ
ВИЗВОЛИТЕЛІВ, будинок 5

Телефон: +380984234202

Контакти з останнього тендеру

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи АКЦІОНЕРИ
Розмір внеску до статутного фонду: 7 088 702,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Контакти з ЄДР

Учасники та бенефіціари Актуально на
03.02.2023

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Власники крупних пакетів акцій (>5%)
(Станом на 4 кв 2021 р.)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТОЛИЦЯ ГРУП",
36175203, Україна

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.10

Кількість: 17012899

Від загальної кількості (%): 24.00

ШВЕЦЬ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.10

Кількість: 7750000

Від загальної кількості (%): 10.93
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ" (Пайовий закритий недиверсифікований
венчурний інвестиційний фонд "Кроун"), 38061832, Україна

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.10

Кількість: 17012899

Від загальної кількості (%): 24.00

ШВЕЦЬ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Країна реєстрації:  Україна

Акція проста бездокументарна іменна

Номінальна вартість: 0.10

Кількість: 23234043

Від загальної кількості (%): 32.77

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

РЕБРОВА ТЕТЯНА ЛЬВІВНА
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 02002, місто Київ, вул.Аболмасова Андрія, будинок
3, квартира 64

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 42
ШВЕЦЬ ЯРОСЛАВ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Країна реєстрації:  Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04214, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок 34-А,
квартира 255

Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 43

Власність та дозволи Актуально на
03.02.2023
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Країна та державний орган Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

1 об’єктів на 24.01.2023 Дані відсутні у реєстрах на 24.01.2023

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії 2 ліцензії

Перевірка в списках санкцій Актуально на
02.02.2023

 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 15.04.2022

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6901667&tb=property
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6901667&tb=licenses


Фінансові показники, тис.грн.

Показники Активи Зобов'язання Виручка

2021 8 987 3 844 17 072

2020 12 890 5 709 16 754

2019 11 000 – 12 000 6 700 – 6 800 17 000 – 18 000

2018 90 000 – 91 000 590 – 600 14 000 – 15 000

2017 90 000 – 91 000 710 – 720 12 000 – 13 000

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



Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2023)

Інформація про особу відсутня в базі

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

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 01.06.2022)

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

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 23.02.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 15.04.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 054716326035

Дата реєстрації: 29.06.1997

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 15.04.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 15.04.2022)

Дніпровська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Показники Обсяг імпорту, грн Дохід від експорту, грн

2023 - -

2022 - -

2021 - -

2020 - -

2019 - -

2018 - -

2017 - -

2016 - -

2015 - -

2014 - -

2013 - -

2012 - -

2011 - -

2010 - -

2009 - 3 000 000 - 3 500 000

Зовнішньоекономічна
діяльність*
* Застереження для користувачів!

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

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

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

інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

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

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

аудиторських та інших офіційних висновків.

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

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

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

Судова практика та виконавчі
провадження 

Актуально на
04.08.2022

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Цивільні судові справи
(всього 9 документів) 09.12.2020 № рішення 93837884

20.02.2020 № рішення 88529019

17.01.2020 № рішення 87049494

Кримінальні судові справи
(всього 32 документи) 05.11.2021 № рішення 101411937

11.03.2021 № рішення 95620018

13.05.2020 № рішення 89255222

Господарські судові справи
(всього 67 документів) 25.11.2021 № рішення 101672091

16.11.2021 № рішення 101176456

26.10.2021 № рішення 100577940

Адміністративні судові справи
(всього 2 документи) 23.01.2014 № рішення 36812580

17.12.2013 № рішення 36058491

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

19.10.2018 21.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

19.10.2018 21.01.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з питань праці

30.01.2018 05.03.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018
рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з
надзвичайних ситуацій

Всього 11

(Згадування у документах)

Офіційні повідомлення Актуально на
02.02.2023

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6901667&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=1
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=93837884&cid=6901667
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=88529019&cid=6901667
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=87049494&cid=6901667
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6901667&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=2
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=101411937&cid=6901667
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=95620018&cid=6901667
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=89255222&cid=6901667
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6901667&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=3
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=101672091&cid=6901667
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=101176456&cid=6901667
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=100577940&cid=6901667
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6901667&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=4
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=36812580&cid=6901667
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=36058491&cid=6901667
https://youcontrol.com.ua/contractor/publication-info/?id=1081025&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/publication-info/?id=1081029&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/publication-info/?id=912768&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


Всього 11

23.12.2016 01.10.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: ДСНС України

23.12.2016 01.10.2017 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2017 рік. Орган державного нагляду: Головне Управління
Держпраці у Київській області

  

  

  

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок �

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 4  Учасники / Бенефіціари 8  Отримувачі доходу 0

 Суб'єкти декларування 5  Національні публічні діячі 0  Вкладники / Позичальники 0

 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

2  Особи пов'язані з
публічними діячами

0  Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Перевірки державними службами Актуально на
02.02.2023

Історія змін

09.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕТАЛ" ( АТ "КИЇВМЕТАЛ" ) 

29.11.2012
ДАТА ЗМІНИ

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕТАЛ"

28.11.2012
АКТУАЛЬНО НА

ЗАКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕТАЛ"

22.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 02660, місто Київ, ПРОСПЕКТ ВИЗВОЛИТЕЛІВ, будинок 5 
Тел: +380984234202 

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

02660, місто Київ, ПРОСПЕКТ ВИЗВОЛИТЕЛІВ, будинок 5 
Тел: +380984234202 

Найменування юридичної особи 
(всього 2 зміни)

Контактна інформація
(всього 8 змін)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6901667&tb=publications&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/publication-info/?id=385682&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/publication-info/?id=518815&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6901667&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6901667&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=2
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6901667&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=5
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=6901667&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=7
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0,%2002660,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%92%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%92,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%205&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02660,%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%20%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%92%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%92,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%205&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


17.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

02660, м.Київ, ПРОСПЕКТ ВИЗВОЛИТЕЛІВ, будинок 5 
Тел: +380984234202 

23.04.2017
АКТУАЛЬНО НА

02660, м.Київ, ПРОСПЕКТ ВИЗВОЛИТЕЛІВ, будинок 5 
Тел: +380442921282, +380445438819 

31.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

02660, м.Київ, ПРОСПЕКТ ВИЗВОЛИТЕЛІВ, будинок 5 
Тел: +380442921311, +380445439391 

30.01.2015
АКТУАЛЬНО НА

02137, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ВИЗВОЛИТЕЛІВ,
БУДИНОК 5 
Тел: 552-13-11 

30.11.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДНIПРОВСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ВИЗВОЛИТЕЛIВ БУД. 5 
Тел: 552-13-11 

28.11.2012
АКТУАЛЬНО НА

02137, М.КИЇВ, ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОН, ПРОСПЕКТ ВИЗВОЛИТЕЛІВ,
БУДИНОК 5 
Тел: 552-13-11 

25.05.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.КИЇВ, ДНIПРОВСЬКИЙ Р-Н ПР-Т ВИЗВОЛИТЕЛIВ БУД. 5 
Тел: 552-13-11 

09.06.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГОРБАЧ ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ

07.02.2017
АКТУАЛЬНО НА

ЦУКАНОВ АНДРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

30.11.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

БЛИЗНЮК ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

25.05.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

СИРОТЮК МИКОЛА ДЕМ'ЯНОВИЧ

Керівники
(всього 3 зміни)

За 24 роки 8 місяців 9 днів наявної звітності змінилися 3 керівники у середньому кожні 8
років 2 місяці 23 дні

Учасники та бенефіціари
(всього 22 зміни)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=02660,%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%92%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%92,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%205&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02660,%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%92%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%92,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%205&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02660,%20%D0%BC.%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2,%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%92%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%92,%20%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BA%205&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02137,%20%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92,%20%D0%94%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D,%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%92%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%92,%20%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9A%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%94%D0%9DI%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0-%D0%9D%20%D0%9F%D0%A0-%D0%A2%20%D0%92%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9BI%D0%92%20%D0%91%D0%A3%D0%94.%205&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=02137,%20%D0%9C.%D0%9A%D0%98%D0%87%D0%92,%20%D0%94%D0%9D%D0%86%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0%D0%90%D0%99%D0%9E%D0%9D,%20%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9F%D0%95%D0%9A%D0%A2%20%D0%92%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%86%D0%92,%20%D0%91%D0%A3%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%9E%D0%9A%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%94%D0%9DI%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%A0-%D0%9D%20%D0%9F%D0%A0-%D0%A2%20%D0%92%D0%98%D0%97%D0%92%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%A2%D0%95%D0%9BI%D0%92%20%D0%91%D0%A3%D0%94.%205&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%91%D0%90%D0%A7%20%D0%84%D0%92%D0%93%D0%95%D0%9D%20%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9B%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%A6%D0%A3%D0%9A%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%20%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%86%D0%99%20%D0%90%D0%9D%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9B%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%91%D0%9B%D0%98%D0%97%D0%9D%D0%AE%D0%9A%20%D0%AE%D0%A0%D0%86%D0%99%20%D0%9C%D0%98%D0%A5%D0%90%D0%99%D0%9B%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%98%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%AE%D0%9A%20%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%D0%94%D0%95%D0%9C'%D0%AF%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


4 квартал 2021 року
АКТУАЛЬНО НА

КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "БІЗНЕС-ГАРАНТ" (Пайовий
закритий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд "Кроун"),
38061832
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 17012899
Від загальної кількості (%): 24.00
СТОЛИЦЯ ГРУП, 36175203
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 17012899
Від загальної кількості (%): 24.00
Швець Ярослав Володимирович
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 7750000
Від загальної кількості (%): 10.93
Швець Ярослав Володимирович
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 23234043
Від загальної кількості (%): 32.77

2 квартал 2021 року
АКТУАЛЬНО НА

Реброва Тетяна Львівна
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 30450675
Від загальної кількості (%): 42.95
Швець Ярослав Володимирович
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 23234043
Від загальної кількості (%): 32.77
Швець Ярослав Володимирович
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 7750000
Від загальної кількості (%): 10.93

4 квартал 2020 року
АКТУАЛЬНО НА

Реброва Тетяна Львівна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 30450675
Від загальної кількості (%): 42.9566
Швець Ярослав Володимирович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 7750000
Від загальної кількості (%): 10.9329
Швець Ярослав Володимирович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 23234043
Від загальної кількості (%): 32.7762

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=38061832
https://youcontrol.com.ua/search/?q=36175203
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%258C+%25D0%25AF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2+%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%258C+%25D0%25AF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2+%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0+%25D0%25A2%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B0+%25D0%259B%25D1%258C%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%258C+%25D0%25AF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2+%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%258C+%25D0%25AF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2+%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0+%25D0%25A2%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B0+%25D0%259B%25D1%258C%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%258C+%25D0%25AF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2+%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%258C+%25D0%25AF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2+%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587


2 квартал 2020 року
АКТУАЛЬНО НА

Бейнер Броніслав
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 7088700
Від загальної кількості (%): 10.0000
Сандлер Ірина
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 28361975
Від загальної кількості (%): 40.0101
Швець Ярослав Володимирович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 7750000
Від загальної кількості (%): 10.9329
Швець Ярослав Володимирович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 23234043
Від загальної кількості (%): 32.7762

1 квартал 2020 року
АКТУАЛЬНО НА

Бейнер Броніслав
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 7088700
Від загальної кількості (%): 10.0000
Сандлер Ірина
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 28361975
Від загальної кількості (%): 40.0101
Швець Ярослав Володимирович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 30984043
Від загальної кількості (%): 43.7090

4 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

Бейнер Броніслав
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 7088700
Від загальної кількості (%): 10.0000
Сандлер Ірина
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 28361975
Від загальної кількості (%): 40.0101
Швець Ярослав Володимирович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 30984043
Від загальної кількості (%): 43.7100

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2591%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580+%25D0%2591%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580+%25D0%2586%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%258C+%25D0%25AF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2+%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%258C+%25D0%25AF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2+%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2591%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580+%25D0%2591%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580+%25D0%2586%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%258C+%25D0%25AF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2+%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2591%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580+%25D0%2591%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580+%25D0%2586%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%258C+%25D0%25AF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2+%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587


3 квартал 2019 року
АКТУАЛЬНО НА

Бейнер Броніслав
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 7088700
Від загальної кількості (%): 10.0000
Сандлер Ірина
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 28361975
Від загальної кількості (%): 40.0101
Швець Ярослав Володимирович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 30984043
Від загальної кількості (%): 43.7090

1 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

Реброва Тетяна Львівна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 35450675
Від загальної кількості (%): 50.0101
Швець Ярослав Володимирович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 30984043
Від загальної кількості (%): 43.7090

3 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

Мукерія Михайло Самсонович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 30984026
Від загальної кількості (%): 43.7090
Швець Ярослав Володимирович
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 30984043
Від загальної кількості (%): 43.7090

2 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 30984043
Від загальної кількості (%): 43.7090

1 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 30984043
Від загальної кількості (%): 43.7090
Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 30984026
Від загальної кількості (%): 43.7090

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2591%25D0%25B5%25D0%25B9%25D0%25BD%25D0%25B5%25D1%2580+%25D0%2591%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25BD%25D1%2596%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D0%25BB%25D0%25B5%25D1%2580+%25D0%2586%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%258C+%25D0%25AF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2+%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A0%25D0%25B5%25D0%25B1%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0+%25D0%25A2%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%258F%25D0%25BD%25D0%25B0+%25D0%259B%25D1%258C%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%258C+%25D0%25AF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2+%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C%25D1%2583%25D0%25BA%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2596%25D1%258F+%25D0%259C%25D0%25B8%25D1%2585%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BB%25D0%25BE+%25D0%25A1%25D0%25B0%25D0%25BC%25D1%2581%25D0%25BE%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A8%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2586%25D1%258C+%25D0%25AF%25D1%2580%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B2+%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587


4 квартал 2016 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 30984027
Від загальної кількості (%): 43.7090
Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 30984043
Від загальної кількості (%): 43.7090

3 квартал 2016 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 24692430
Від загальної кількості (%): 34.8334
Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 21839610
Від загальної кількості (%): 30.8090

4 квартал 2015 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 27192430
Від загальної кількості (%): 38.3602
Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 21839610
Від загальної кількості (%): 30.8090

3 квартал 2015 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 27192430
Від загальної кількості (%): 38.3602

2 квартал 2015 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 27192430
Від загальної кількості (%): 22.2489

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



4 квартал 2014 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 27192430
Від загальної кількості (%): 22.2489
Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 14014000
Від загальної кількості (%): 11.4663
Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 17582500
Від загальної кількості (%): 14.3861

2 квартал 2014 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 46883500
Від загальної кількості (%): 38.3602
Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 14014000
Від загальної кількості (%): 11.4663
Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 17582500
Від загальної кількості (%): 14.3861

4 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 0.10
Кількість: 46883500
Від загальної кількості (%): 38.3602

3 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 50.00
Кількість: 93767
Від загальної кількості (%): 38.3602
Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 50.00
Кількість: 28028
Від загальної кількості (%): 11.4600

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



2 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 50.00
Кількість: 93767
Від загальної кількості (%): 38.3600
Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 50.00
Кількість: 93767
Від загальної кількості (%): 38.3600
Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 50.00
Кількість: 93767
Від загальної кількості (%): 38.3600
Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 50.00
Кількість: 93767
Від загальної кількості (%): 38.3600
Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 50.00
Кількість: 28028
Від загальної кількості (%): 11.4600
Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 50.00
Кількість: 28028
Від загальної кількості (%): 11.4600

1 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа
Країна реєстрації:  Україна
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 50.00
Кількість: 93767
Від загальної кількості (%): 38.3602

3 квартал 2012 року
АКТУАЛЬНО НА

Фізична особа
Країна реєстрації: UKR
Акція проста документарна іменна
Номінальна вартість: 50.00
Кількість: 93767
Від загальної кількості (%): 38.3602

31.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

31.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

68.20 - надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна

Підписанти

Види діяльності
(всього 2 зміни)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



19.05.1999
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

83400 - ПОСЕРЕДНИЦЬКI ПОСЛУГИ ПРИ КУПIВЛI - ПРОДАЖI I ЗДАВАННЯ
В НАЙМ (В ОРЕНДУ) ЖИТЛА I IНШОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА
НЕВИРОБНИЧОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

25.05.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

14831 - ВИРОБНИЦТВО БУДIВЕЛЬНИХ МЕТАЛОВИРОБIВ

15.04.2022
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ 
Розмір внеску в статутний фонд: 7 088 702 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕБРОВА ТЕТЯНА
ЛЬВІВНА

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Аболмасова Андрія,
будинок 3, квартира 64 
Країна громадянства бенефіціара: Україна 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕЦЬ ЯРОСЛАВ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок
34-А, квартира 255 
Країна громадянства бенефіціара: Україна 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

22.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ. 
Розмір внеску в статутний фонд: 7 088 702 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕБРОВА ТЕТЯНА
ЛЬВІВНА

Адреса засновника: Україна, 02002, місто Київ, вул.Аболмасова Андрія,
будинок 3, квартира 64. 
Країна громадянства бенефіціара: Україна 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕЦЬ ЯРОСЛАВ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 04214, місто Київ, вул.Героїв Дніпра, будинок
34-А, квартира 255. 
Країна громадянства бенефіціара: Україна 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 11 змін)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%AF%D0%9D%D0%90%20%D0%9B%D0%AC%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%A8%D0%92%D0%95%D0%A6%D0%AC%20%D0%AF%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%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%A0%D0%95%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%AF%D0%9D%D0%90%20%D0%9B%D0%AC%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%A8%D0%92%D0%95%D0%A6%D0%AC%20%D0%AF%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%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


19.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ. 
Розмір внеску в статутний фонд: 7 088 702 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕБРОВА ТЕТЯНА
ЛЬВІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА,
БУДИНОК 50, КВАРТИРА 56 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕЦЬ ЯРОСЛАВ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 08/12/1975, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 09136, КИЇВСЬКА ОБЛ,
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. СКРЕБИШІ, ВУЛ. КАЛИНОВА, БУД. 19,
ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ. ЧАСТКА-43,7090% 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ. 
Розмір внеску в статутний фонд: 7 088 702 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕБРОВА ТЕТЯНА
ЛЬВІВНА

Адреса засновника: УКРАЇНА, МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА,
БУДИНОК 50, КВАРТИРА 56 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕЦЬ ЯРОСЛАВ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 08/12/1975, УКРАЇНА , УКРАЇНА, 09136, КИЇВСЬКА ОБЛ,
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. СКРЕБИШІ, ВУЛ. КАЛИНОВА, БУД. 19,
ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ. ЧАСТКА-43,7090% 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%AF%D0%9D%D0%90%20%D0%9B%D0%AC%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%A8%D0%92%D0%95%D0%A6%D0%AC%20%D0%AF%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%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%A0%D0%95%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%AF%D0%9D%D0%90%20%D0%9B%D0%AC%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%A8%D0%92%D0%95%D0%A6%D0%AC%20%D0%AF%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%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


15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ 
Розмір внеску в статутний фонд: 7 088 702 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕБРОВА ТЕТЯНА
ЛЬВІВНА

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, БУДИНОК
50, КВАРТИРА 56 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕЦЬ ЯРОСЛАВ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 08/12/1975, , , 09136, КИЇВСЬКА ОБЛ,
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. СКРЕБИШІ, ВУЛ. КАЛИНОВА, БУД. 19,
ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ. ЧАСТКА-43,7090% 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

17.07.2020
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ 
Розмір внеску в статутний фонд: 7 088 702 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕБРОВА ТЕТЯНА
ЛЬВІВНА

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, БУДИНОК
50, КВАРТИРА 56 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕЦЬ ЯРОСЛАВ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 08/12/1975, , , 09136, КИЇВСЬКА ОБЛ,
БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Р-Н, С. СКРЕБИШІ, ВУЛ. КАЛИНОВА, БУД. 19,
ХАРАКТЕР ВОЛОДІННЯ-ПРЯМИЙ. ЧАСТКА-43,7090% 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%AF%D0%9D%D0%90%20%D0%9B%D0%AC%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%A8%D0%92%D0%95%D0%A6%D0%AC%20%D0%AF%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%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%A0%D0%95%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%AF%D0%9D%D0%90%20%D0%9B%D0%AC%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%A8%D0%92%D0%95%D0%A6%D0%AC%20%D0%AF%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%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


18.12.2019
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ 
Розмір внеску в статутний фонд: 7 088 702 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕБРОВА ТЕТЯНА
ЛЬВІВНА

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, БУДИНОК
50, КВАРТИРА 56 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕЦЬ ЯРОСЛАВ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 93000,ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, РУБІЖНЕ, ВУЛИЦЯ 30
РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 16, КВ. 76 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

19.12.2017
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ 
Розмір внеску в статутний фонд: 7 088 702 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - РЕБРОВА ТЕТЯНА
ЛЬВІВНА

Адреса засновника: МІСТО КИЇВ, ВУЛИЦЯ ЗОЛОТОУСТІВСЬКА, БУДИНОК
50, КВАРТИРА 56 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕЦЬ ЯРОСЛАВ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 93000,ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, РУБІЖНЕ, ВУЛИЦЯ 30
РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 16, КВ. 76 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A0%D0%95%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%AF%D0%9D%D0%90%20%D0%9B%D0%AC%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%A8%D0%92%D0%95%D0%A6%D0%AC%20%D0%AF%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%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%A0%D0%95%D0%91%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%20%D0%A2%D0%95%D0%A2%D0%AF%D0%9D%D0%90%20%D0%9B%D0%AC%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%A8%D0%92%D0%95%D0%A6%D0%AC%20%D0%AF%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%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


03.03.2017
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ 
Розмір внеску в статутний фонд: 7 088 702 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МУКЕРІЯ
МИХАЙЛО САМСОНОВИЧ

Адреса засновника: ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. СТАРОБІЛЬСЬК, ВУЛИЦЯ
РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 109 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕЦЬ ЯРОСЛАВ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 93000,ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, РУБІЖНЕ, ВУЛИЦЯ 30
РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 16, КВ. 76 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

23.01.2017
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ 
Розмір внеску в статутний фонд: 7 088 702 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - МУКЕРІЯ
МИХАЙЛО САМСОНОВИЧ

Адреса засновника: ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, М. СТАРОБІЛЬСЬК, ВУЛИЦЯ
РОЗИ ЛЮКСЕМБУРГ, 109 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕЦЬ ЯРОСЛАВ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 93000,ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, РУБІЖНЕ, ВУЛИЦЯ 30
РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 16, КВ. 78 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

03.10.2016
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ 
Розмір внеску в статутний фонд: 7 088 702 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЛИЗНЮК ВАДИМ
ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04210, КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКО, 18, КВ. 297 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕЦЬ ЯРОСЛАВ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 93000,ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, РУБІЖНЕ, ВУЛИЦЯ 30
РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 16, КВ. 78 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%9C%D0%A3%D0%9A%D0%95%D0%A0%D0%86%D0%AF%20%D0%9C%D0%98%D0%A5%D0%90%D0%99%D0%9B%D0%9E%20%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%A1%D0%9E%D0%9D%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%A8%D0%92%D0%95%D0%A6%D0%AC%20%D0%AF%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%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%A3%D0%9A%D0%95%D0%A0%D0%86%D0%AF%20%D0%9C%D0%98%D0%A5%D0%90%D0%99%D0%9B%D0%9E%20%D0%A1%D0%90%D0%9C%D0%A1%D0%9E%D0%9D%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%A8%D0%92%D0%95%D0%A6%D0%AC%20%D0%AF%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%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%91%D0%9B%D0%98%D0%97%D0%9D%D0%AE%D0%9A%20%D0%92%D0%90%D0%94%D0%98%D0%9C%20%D0%AE%D0%A0%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%A8%D0%92%D0%95%D0%A6%D0%AC%20%D0%AF%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%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


31.05.2016
АКТУАЛЬНО НА

АКЦІОНЕРИ 
Розмір внеску в статутний фонд: 7 088 702 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БЛИЗНЮК ВАДИМ
ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 04210, КИЇВ, ВУЛИЦЯ ТИМОШЕНКО, 18, КВ. 297 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - СИРОТЮК МИКОЛА
ДЕМ'ЯНОВИЧ

Адреса засновника: 02068, М. КИЇВ, ВУЛИЦЯ АХМАТОВОЇ, 47, КВ. 21 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - ШВЕЦЬ ЯРОСЛАВ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

Адреса засновника: 93000,ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТЬ, РУБІЖНЕ, ВУЛИЦЯ 30
РОКІВ ПЕРЕМОГИ, 16, КВ. 78 
Країна реєстрації: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

20.05.2015
Дані перевіряються

АКЦІОНЕРИ 
Країна: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 7 088 702 грн.

29.05.2009
Дані перевіряються

IНШI АКЦIОНЕРИ 
Країна: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 11 971 900 грн.

25.09.2007
Дані перевіряються

АКЦIОНЕРИ ЗГIДНО РЕЄСТРУ АКЦIОНЕРIВ 
Країна: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 11 971 900 грн.

22.09.2000
Дані перевіряються

СИРОТЮК МИКОЛА ДЕМ'ЯНОВИЧ 
Країна: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 11 971 900 грн.

10.09.1999
Дані перевіряються

СИРОТЮК МИКОЛА ДЕМ'ЯНОВИЧ 
Країна: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 216 900 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОТОС-999" 
Країна: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БСП" 
Країна: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 4 000 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%91%D0%9B%D0%98%D0%97%D0%9D%D0%AE%D0%9A%20%D0%92%D0%90%D0%94%D0%98%D0%9C%20%D0%AE%D0%A0%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%A1%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%A2%D0%AE%D0%9A%20%D0%9C%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%20%D0%94%D0%95%D0%9C&#039;%D0%AF%D0%9D%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%A8%D0%92%D0%95%D0%A6%D0%AC%20%D0%AF%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%9B%D0%90%D0%92%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


22.06.1998
Дані перевіряються

БЛИЗНЮК ВАДИМ ЮРIЙОВИЧ 
Країна: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КРИВОРЧУК ЄВГЕНIЙ ВIКТОРОВИЧ 
Країна: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ОСТРЕНКО НIНА КАРПОВНА 
Країна: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 14 500 грн.

23.10.1997
Дані перевіряються

БЛИЗНЮК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРIВНА 
Країна: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

БЛИЗНЮК ЮРIЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Країна: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 32 400 грн.

МАЛЬЧЕНКО ЯКIВ ВАСИЛЬОВИЧ 
Країна: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 16 250 грн.

КРИВОРЧУК ВIКТОР СТЕПАНОВИЧ 
Країна: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КРИВОРЧУК НАТАЛЬЯ МИКОЛАЇВНА 
Країна: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

КРИВОРЧУК ОЛЕГ ВIКТОРОВИЧ 
Країна: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 500 грн.

ШАЛIВСЬКА ВАЛЕНТИНА ГРИГОРIВНА 
Країна: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 13 150 грн.

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВМЕТАЛ" 
Країна: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 971 грн.

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД ЗАКРИТИЙ
"АСКО" 
Країна: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 200 000 грн.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛОТОС-999" 
Країна: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

09.05.1996
Дані перевіряються

ЗАКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
"ВIТЧИЗНА" 
Країна: Україна 
Розмір внеску в статутний фонд: 39 000 000 грн.

09.04.2015
ДАТА ЗМІНИ

7 088 702 грн.

22.09.2000
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

12 221 900 грн.

10.09.1999
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

6 221 900 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 3 зміни)
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25.05.1998
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

3 221 900 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

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

