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Повідомлення



Повноваження керівника мають такі
обмеження: виконуючий обов язки
генерального директора

Актуально на

Сьогодні

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



Кількість судових справ компанії, де вона
виступає відповідачем, за останні 3 роки: 3
Кількість кримінальних судових справ,
пов'язаних з компанією, за останні 3 роки: 8
Кількість судових справ компанії, за останні 3
роки: 178

19.02.2021

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 національним
публічним діячем



Компанія пов'язана із національним
публічним діячем
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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.

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)
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При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.
Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).
Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.
Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами.

Інформація про кримінальні
провадження щодо
господарських злочинів (за
статтею 212 КК України)



Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів у сфері господарської діяльності (за
статтею 212 КК України)
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При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані.
Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705).
Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності.
Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами.
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Повне найменування юридичної особи

ДЕРЖАВНЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА
АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАГРОЛІЗИНГ"

Скорочена назва

НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАГРОЛІЗИНГ"

Назва англійською

NATIONAL JOINT-STOCK COMPANY "UKRAGROLEASING"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

30401456

Дата реєстрації

13.05.1999 (21 рік 9 місяців)

Уповноважені особи

БІЛОЗІР АНДРІЙ ІГОРОВИЧ
— (ВИКОНУЮЧИЙ ОБОВ'ЯЗКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА), керівник
Бердник Олександр Михайлович
— (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі
підписувати договори тощо (Діє як представник юридичної особи
(самопредставництво юридичної особи) в судах всіх інстанцій України, з
усіма правами та повноваженнями, встановленими чинним законодавством
для представників сторін ( в т.ч. з правом посвідчення копій документів щодо
повноважень), без окремого доручення керівника, за винятком прав:
зменшення розміру позовних вимог, зміни підстав або предмета позову,
відмови від позову, визнання позову повністю або частково, відкликання,
відмови від апеляційних, касаційних скарг, укладання мирових угод,
повноваження в інших органах, установах, організаціях та підприємствах
надаються на підставі довіреності .)), представник
Єремов Михайло Сергійович
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— (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі
підписувати договори тощо (Діє як представник юридичної особи
(самопредставництво юридичної особи) в судах всіх інстанцій України, з
усіма правами та повноваженнями, встановленими чинним законодавством
для представників сторін ( в т.ч. з правом посвідчення копій документів щодо
повноважень), без окремого доручення керівника, за винятком прав:
зменшення розміру позовних вимог, зміни підстав або предмета позову,
відмови від позову, визнання позову повністю або частково, відкликання,
відмови від апеляційних, касаційних скарг, укладання мирових угод,
повноваження в інших органах, установах, організаціях та підприємствах
надаються на підставі довіреності .)), представник
Чміль Василь Вікторович
— (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі
підписувати договори тощо (Діє як представник юридичної особи
(самопредставництво юридичної особи) в судах всіх інстанцій України, з
усіма правами та повноваженнями, встановленими чинним законодавством
для представників сторін ( в т.ч. з правом посвідчення копій документів щодо
повноважень), без окремого доручення керівника, за винятком прав:
зменшення розміру позовних вимог, зміни підстав або предмета позову,
відмови від позову, визнання позову повністю або частково, відкликання,
відмови від апеляційних, касаційних скарг, укладання мирових угод,
повноваження в інших органах, установах, організаціях та підприємствах
надаються на підставі довіреності .)), представник
Черняк Антон Анатолійович
— (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі
підписувати договори тощо (Діє як представник юридичної особи
(самопредставництво юридичної особи) в судах всіх інстанцій України, з
усіма правами та повноваженнями, встановленими чинним законодавством
для представників сторін ( в т.ч. з правом посвідчення копій документів щодо
повноважень), без окремого доручення керівника, за винятком прав:
зменшення розміру позовних вимог, зміни підстав або предмета позову,
відмови від позову, визнання позову повністю або частково, відкликання,
відмови від апеляційних, касаційних скарг, укладання мирових угод,
повноваження в інших органах, установах, організаціях та підприємствах
надаються на підставі довіреності .)), представник
Пилипенко Артем Володимирович
— (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі
підписувати договори тощо (Діє як представник юридичної особи
(самопредставництво юридичної особи) в судах всіх інстанцій України, з
усіма правами та повноваженнями, встановленими чинним законодавством
для представників сторін ( в т.ч. з правом посвідчення копій документів щодо
повноважень), без окремого доручення керівника, за винятком прав:
зменшення розміру позовних вимог, зміни підстав або предмета позову,
відмови від позову, визнання позову повністю або частково, відкликання,
відмови від апеляційних, касаційних скарг, укладання мирових угод,
повноваження в інших органах, установах, організаціях та підприємствах
надаються на підставі довіреності .)), представник
Деркач Анжела Володимирівна
— (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі
підписувати договори тощо (Діє як представник юридичної особи
(самопредставництво юридичної особи) в судах всіх інстанцій України, з
усіма правами та повноваженнями, встановленими чинним законодавством
для представників сторін ( в т.ч. з правом посвідчення копій документів щодо
повноважень), без окремого доручення керівника, за винятком прав:
зменшення розміру позовних вимог, зміни підстав або предмета позову,
відмови від позову, визнання позову повністю або частково, відкликання,
відмови від апеляційних, касаційних скарг, укладання мирових угод,
повноваження в інших органах, установах, організаціях та підприємствах
надаються на підставі довіреності .)), представник
Опенько Дзвенислава Анатоліївна
— (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі
підписувати договори тощо (Діє як представник юридичної особи
(самопредставництво юридичної особи) в судах всіх інстанцій України, з
усіма правами та повноваженнями, встановленими чинним законодавством
для представників сторін ( в т.ч. з правом посвідчення копій документів щодо
повноважень), без окремого доручення керівника, за винятком прав:
зменшення розміру позовних вимог, зміни підстав або предмета позову,
відмови від позову, визнання позову повністю або частково, відкликання,
відмови від апеляційних, касаційних скарг, укладання мирових угод,
повноваження в інших органах, установах, організаціях та підприємствах
надаються на підставі довіреності .)), представник
Павленко Микола Володимирович
— (Повноваження: Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі
підписувати договори тощо (Діє як представник юридичної особи
(самопредставництво юридичної особи) в судах всіх інстанцій України, з
усіма правами та повноваженнями, встановленими чинним законодавством
для представників сторін ( в т.ч. з правом посвідчення копій документів щодо
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повноважень), без окремого доручення керівника, за винятком прав:
зменшення розміру позовних вимог, зміни підстав або предмета позову,
відмови від позову, визнання позову повністю або частково, відкликання,
відмови від апеляційних, касаційних скарг, укладання мирових угод,
повноваження в інших органах, установах, організаціях та підприємствах
надаються на підставі довіреності .)), представник

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

Розмір статутного капіталу

Зв'язок з публічним діячем знайдено

1 170 419 200,00 грн

Організаційно-правова форма

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

Форма власності

Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності

Основний:
64.91 Фінансовий лізинг
Інші:
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і
насіння олійних культур
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання
промислового призначення
33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання

Контакти
Контактна інформація

Контакти з останнього тендеру
(06.03.2021)

Учасники та бенефіціари
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Адреса:

Україна, 01601, місто Київ, ВУЛИЦЯ
МЕЧНИКОВА, будинок 16 А

Телефон:

0442543010

Контактна особа:

Мончак Олексій Леонідович

E-mail:

lexi_m@ukr.net

Телефон:

+380442005023

Факс:

+380442005023

Адреса:

01021 Київська область Київ вул.
Мечникова, 16-А

Актуально на
08.03.2021

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

100,0000%

Перелік засновників юридичної особи

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ засновника: 00031101
Адреса засновника: Україна, 01008, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО,
будинок 12/2
Країна реестрації:

Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 170 419 200,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власники крупних пакетів акцій (>5%)
(Станом на 4 кв 2018 р.)

Держава в особі Кабінету Міністрів України
Країна реестрації:

Україна

Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 100.00
Кількість: 4400763
Від загальної кількості (%): 40.3581

Філіали та правонаступники

Дані про відокремлені підрозділи юридичної
особи

Актуально на
08.03.2021

ФІЛІЯ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ), ТЕРНОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "УКРАГРОЛІЗИНГ"
Код ЄДРПОУ ВП: 25887760
Місцезнаходження ВП: Україна, 46001, Тернопільська обл., місто Тернопіль,
ВУЛИЦЯ КНЯЗЯ ОСТРОЗЬКОГО, будинок 14, кімната 601.
ФІЛІЯ (ІНШИЙ ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ), РІВНЕНСЬКА ФІЛІЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ АКЦІОНЕРНОЇ КОМПАНІЇ "УКРАГРОЛІЗИНГ"
Код ЄДРПОУ ВП: 25931001
Місцезнаходження ВП: Україна, 33000, Рівненська обл., місто Рівне, ВУЛИЦЯ
СЛОВАЦЬКОГО, будинок 4/6.

Власність та дозволи

Торгові марки

Актуально на
08.03.2021

Дані відсутні у реєстрах
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Об'єкти нерухомості
Нерухомість

Земельні ділянки

26 об’єктів на
15.02.2021

4 об’єктів на 15.02.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

22 транспортних засоби

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Країни

Країна та державний орган

Санкції РНБО (Ради національної
безпеки і оборони України)

Актуально на
07.03.2021

Кількість санкційних списків

Статус

8 санкційних списків

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

Органи влади України, а також інші установи в межах компетенції
блокують або забороняють проведення операцій за участю осіб і
організацій, що перебувають в санкційних списках.

Санкційний список Міністерства
Фінансів США (OFAC)

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи
заморожуються, і громадянам США забороняється здійснювати з
ними транзакції. Також даний ресурс включає і інші списки санкцій,
які веде Відділ по контролю за зовнішніми активами Міністерства
фінансів США , в.т.ч. список осіб, які ухиляються від санкцій.

Санкційний список Канади проти РФ у
зв'язку з подіями в Україні

оновлюється щотижня

оновлюється щотижня

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні економічні
заходи (Росія)
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оновлюється щотижня

Санкційний список ЄС

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких підривають
територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України,
формувався з 2014 року.

Зведений санкційний список Австралії

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

В нього включено всі особи і організації, які підлягають цільовим
фінансовими санкціями або заборонам на поїздки відповідно до
австралійських законів про санкції.

Санкційний список Великобританії

оновлюється щотижня

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

В список включені особи і організації. До них застосовано
обмеження на експорт зброї і товарів військового призначення, а
також обмеження на операції з капіталом

Санкційні списки Бюро промисловості
та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі
США

оновлюється щотижня

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані
фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування активів, а
також список осіб, яких стосуються обмежувальні заходи, з
урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні.

Санкційний список Японії проти РФ у
зв'язку з подіями в Україні

оновлюється щотижня

оновлюється щотижня

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

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.
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оновлюється щотижня

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 08.03.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)
Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.03.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Історія боргу

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнеспартнера»
(станом на 04.03.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 05.03.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 05.03.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 08.03.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 304014526102
Дата реєстрації: 07.06.1999

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 08.03.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 08.03.2021)

Фінанси
Фінансові показники, тис.грн.

Показники

2015

2016

2017

2018

2019

Активи

500 000 – 510
000

440 000 – 450
000

430 000 – 440
000

420 000 – 430
000

430 000 – 440
000

Зобов'язання

450 000 – 460
000

18 000 – 19 000

13 000 – 14 000

12 000 – 13 000

10 000 – 11 000

Виручка

96 000 – 97 000

140 000 – 150
000

90 000 – 91 000

120 000 – 130
000

140 000 – 150
000

Тендери
Виручка, грн
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Рік

Виручка

Державні тендери

2020

–

5 771 293

2019

100 000 000 - 150 000 000

497 820

2018

100 000 000 - 150 000 000

0

2017

90 000 000 - 95 000 000

0

2016

100 000 000 - 150 000 000

591 977

2015

95 000 000 - 100 000 000

0

2014

100 000 000 - 150 000 000

1 052 434

2013

150 000 000 - 200 000 000

0

2012

85 000 000 - 90 000 000

0

2011

20 000 000 - 25 000 000

0

2010

25 000 000 - 30 000 000

1 858 473

2009

35 000 000 - 40 000 000

0

2008

45 000 000 - 50 000 000

0

2007

40 000 000 - 45 000 000

0

2006

50 000 000 - 55 000 000

0

Судова практика та виконавчі
провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
07.03.2021

Цивільні судові справи
(всього 27 документів)
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02.10.2020

№ рішення 92142870

22.09.2020

№ рішення 92214024

08.10.2019

№ рішення 84791706

Кримінальні судові справи
(всього 76 документів)

23.02.2021

№ рішення 95268232

14.01.2021

№ рішення 94230226

06.03.2020

№ рішення 88082465

01.03.2021

№ рішення 95201298

26.02.2021

№ рішення 95168740

16.02.2021

№ рішення 94895821

23.12.2020

№ рішення 93788381

25.11.2020

№ рішення 93117370

25.11.2020

№ рішення 93470805

21.12.2010

№ рішення 12981030

21.12.2010

№ рішення 12981031

Господарські судові справи
(всього 5 512 документів)

Адміністративні судові справи
(всього 119 документів)

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 2 документи)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 7 документів)

Офіційні повідомлення

10.03.2021, 11:40

904/1169/17

17.03.2021, 10:50

826/14458/18

17.03.2021, 11:00

924/159/14

Актуально на
07.03.2021

07.05.2018

Місяць початку: 3. Розділ I. Документальні планові перевірки платників
податків - юридичних осіб

29.05.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

Всього

7
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Історія змін
Найменування юридичної особи
(всього 2 зміни)

23.05.2014
АКТУАЛЬНО НА

13.09.2011
ДАТА ЗМІНИ

12.09.2011
АКТУАЛЬНО НА

ДЕРЖАВНЕ ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА
АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "УКРАГРОЛІЗИНГ"

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДЕРЖАВНЕ ПУБЛІЧНЕ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ
"УКРАГРОЛІЗИНГ"

ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО НАЦІОНАЛЬНА АКЦІОНЕРНА
КОМПАНІЯ "УКРАГРОЛІЗИНГ"

Контактна інформація
(всього 11 змін)

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

29.03.2016
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

02.07.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

23.05.2014
АКТУАЛЬНО НА

09.09.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

15.03.2013
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20.09.2012
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

17.01.2012
ДАТА ЗМІНИ

16.01.2012
АКТУАЛЬНО НА

30.09.2011
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

12.09.2011
АКТУАЛЬНО НА

01601, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, будинок 16 А
Тел: 044254-30-10

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.МЕЧНИКОВА БУД.16 А
Тел: 044254-30-10

М.Киев, вул. Мечникова, буд.16 а
Тел: 044253-34-40

01601, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, БУДИНОК
16 А
Тел: 044253-34-40

М.Киев, вул. Мечникова, буд.16 а
Тел: 044253-34-40

м. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.МЕЧНИКОВА , БУД.16 А
Тел: 253-34-40

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МЕЧНИКОВА БУД. 16А
Тел: 254-28-32

01601, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, БУДИНОК
16 А
Тел: 254-28-32

01023, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, БУДИНОК
16 А
Тел: 254-28-32

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МЕЧНИКОВА БУД. 16А
Тел: 254-28-32

01023, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МЕЧНИКОВА, БУДИНОК
16 А
Тел: 254-28-32
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22.08.2000
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Керівники

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. МЕЧНИКОВА БУД. 16А
Тел: 254-28-32

(всього 12 змін)

За 20 років 6 місяців 14 днів наявної звітності змінилися 12 керівників у середньому кожні
1 рік 8 місяців 14 днів

27.11.2018

БІЛОЗІР АНДРІЙ ІГОРОВИЧ 22

АКТУАЛЬНО НА

29.03.2016

ПРОЦЮК ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ 35

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

02.07.2014

Ковальчук Олександр Петрович 449

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

09.09.2013

Орінічева Жанна Феліксівна 2

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

25.03.2009

ШПАК МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ 120

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

03.03.2008

КУРИШКО ІВАН ІВАНОВИЧ 17

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

25.09.2006

СМИК СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 83

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

01.09.2006

ГАЛУШКО ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ 4

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20.12.2004

ТОМІН ЄВГЕН ФРОЛОВИЧ 1

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20.10.2004

ДЕМІШКАН ВОЛОДИМИР ФЕДОРОВИЧ 6

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

27.08.2003

ТОМІН ЄВГЕН ФРОЛОВИЧ 1

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

11.05.2002

ІВАНИШИН ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ 32

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

22.08.2000

ШПАК ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ 17

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Учасники та бенефіціари
(всього 9 змін)
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3 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

1 квартал 2018 року
АКТУАЛЬНО НА

3 квартал 2017 року
АКТУАЛЬНО НА

1 квартал 2016 року
АКТУАЛЬНО НА

4 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

3 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

2 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

1 квартал 2013 року
АКТУАЛЬНО НА

4 квартал 2012 року
АКТУАЛЬНО НА

1 квартал 2012 року
АКТУАЛЬНО НА

Держава в особі Кабінету Міністрів України УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 100.00
Кількість: 4400763
Від загальної кількості (%): 40.3581

Держава в особі Кабінету Міністрів України, 00000000 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 100.00
Кількість: 4400763
Від загальної кількості (%): 40.3581

Держава в особі Кабінету Міністрів України, 00000000
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 100.00
Кількість: 4400763
Від загальної кількості (%): 40.3581

Держава в особі Кабінету Міністрів України УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 100.00
Кількість: 4400763
Від загальної кількості (%): 40.3581

Держава в особі Кабінету Міністрів України, 00000003 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 100.00
Кількість: 4400763
Від загальної кількості (%): 40.3581

Держава в особі Кабінету Міністрів України, 00000003 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 100.00
Кількість: 4400763
Від загальної кількості (%): 40.3500

Держава в особі Кабінету Міністрів України, 00000001 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 100.00
Кількість: 4400763
Від загальної кількості (%): 40.3600

Держава в особі Кабінету Міністрів України, 00000001 УКРАЇНА
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 100.00
Кількість: 4400763
Від загальної кількості (%): 40.3581

Держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України, 00000001 UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 100.00
Кількість: 4400763
Від загальної кількості (%): 40.3581

Держава в особi Кабiнету Мiнiстрiв України, 00000001 UKR
Акція проста бездокументарна іменна
Номінальна вартість: 100.00
Кількість: 4400763
Від загальної кількості (%): 53.0956
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Підписанти
(всього 1 зміна)

22.01.2021
АКТУАЛЬНО НА

26.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

Єремов Михайло Сергійович 11
Бердник Олександр Михайлович 26
Деркач Анжела Володимирівна 208
Опенько Дзвенислава Анатоліївна 2
Павленко Микола Володимирович 117
Пилипенко Артем Володимирович 17
Черняк Антон Анатолійович 1
Чміль Василь Вікторович 5

Немає підписантів

Види діяльності
(всього 2 зміни)

04.07.2016

64.91 - Фінансовий лізинг

АКТУАЛЬНО НА

01.04.2006

65.21.0 - ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

22.08.2000

96190 - IНШI ФIНАНСОВО - КРЕДИТНI ОРГАНIЗАЦIЇ

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)

24.12.2020
АКТУАЛЬНО НА

"КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА
(ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК)
ЮРИДИЧНА ОСОБА, ВІДСУТНІЙ".
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ засновника : 00031101
Адреса засновника: Україна, 01008, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО,
будинок 12/2
Розмір внеску в статутний фонд: 1 170 419 200 грн.

15.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

"КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА
(ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК)
ЮРИДИЧНА ОСОБА, ВІДСУТНІЙ".
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ засновника : 00031101
Адреса засновника: Україна, 01008, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО,
будинок 12/2
Розмір внеску в статутний фонд: 1 170 419 200 грн.
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14.10.2020
АКТУАЛЬНО НА

"КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА
(ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК)
ЮРИДИЧНА ОСОБА, ВІДСУТНІЙ".
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ засновника : 00031101
Адреса засновника: Україна, 01008, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО,
будинок 12/2
Розмір внеску в статутний фонд: 1 170 419 200 грн.

11.09.2020
АКТУАЛЬНО НА

"КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА
(ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК)
ЮРИДИЧНА ОСОБА, ВІДСУТНІЙ".
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ засновника : 00031101
Адреса засновника: 01008, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок
12/2
Розмір внеску в статутний фонд: 1 170 419 200 грн.

26.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

"КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) В УЧАСНИКА
(ЗАСНОВНИКА) ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО УЧАСНИК (ЗАСНОВНИК)
ЮРИДИЧНА ОСОБА, ВІДСУТНІЙ"
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Код ЄДРПОУ засновника : 00031101
Адреса засновника: 01008, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ
ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 12/2
Розмір внеску в статутний фонд: 1 170 419 200 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

29.03.2016
Дані перевіряються

20.09.2012
Дані перевіряються

30.09.2011
Дані перевіряються

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 170 419 200 грн.

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
Розмір внеску в статутний фонд: 1 090 429 300 грн.

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
Розмір внеску в статутний фонд: 828 837 200 грн.
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03.07.2009
Дані перевіряються

03.03.2008
Дані перевіряються

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
Розмір внеску в статутний фонд: 440 076 300 грн.

КАБIНЕТ МIНIСТРIВ УКРАЇНИ
Розмір внеску в статутний фонд: 276 100 800 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 5 змін)

29.03.2016

1 170 419 200 грн.

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20.09.2012

1 090 429 300 грн.

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

30.09.2011

828 837 200 грн.

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

03.07.2009

440 076 300 грн.

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

20.12.2004

276 100 800 грн.

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

05.05.2001

4 300 000 грн.

ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ
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