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Шановний Олексій Миколайович! 
 

В ході статутної діяльності громадській організації «Антикорупційний штаб» стали         
відомі факти, які можуть свідчити про антиконкурентні домовленості між ТОВАРИСТВО З           
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛІТ-АВТОЦЕНТР», ТОВ "Автоцентр     
"Європа-Сервіс" та ФОП Маленок Тетяна Геннадіївна. 

Державна організація "Автобаза Державного управління справами" було розпочато        
конкурсну процедуру у системі Prozorro (посилання      
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-28-000912-b) ідентифікатор закупівлі:   
UA-2020-02-28-000912-b стосовно закупівлі - «Запасні частини до вантажних транспортних         
засобів, фургонів та легкових автомобілів» 

Після оприлюднення результатів конкурсу (аукціону) було оприлюднено документи,        
що були подані переможцем конкурсу та іншими учасниками. ГО “Антикорупційний штаб”           
ретельно вивчивши документи учасників дійшло висновку, що ТОВАРИСТВО З         
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛІТ-АВТОЦЕНТР» та ФОП Маленок Тетяна       
Геннадіївна вчинили антиконкурентні узгоджені дії шляхом узгодження своїх пропозицій та          
стратегії поведінки під час конкурсу (аукціону), що призвело до спотворення результату           
конкурсу (аукціону). 

Факти що можуться свідчити про вчинення антиконкурентних узгоджених дій         
Відповідачами, що призвели до спотворення результату конкурсу (аукціону): 

1. Відповідно до інформації інформаційно-аналітичної системи YouControl, а також        
Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та        

 

https://opendatabot.com/c/38129614
https://opendatabot.com/c/38129614


 

громадських формувань ТОВ «ЕЛІТ-АВТОЦЕНТР» та ФОП Маленок Тетяна        
Геннадіївна вказали однакоий контакнтий номер телефону. (Додаток 1) 

2. Документи обох підприємств завантажені в один день з різницею менше ніж в 3             
години. 

3. Бланки на яких оформлені документи обох учасників мають спільні графічні          
елементи у вигляді горизонтальних ліній у шапці документа. 

4. ФОП Маленок Тетяна Геннадіївна завантажує однаковий неповний пакет        
тендерної документації, що може свідчити про те, що це технічний учасник для            
створення фіктивної конкуенції на конкурсній процедурі. 

 
Додатково повідомляємо, що подібна поведінка цих учасників конкурсних торгів була          
помічена також на закупівлях з ідентифікаторами: UA-2020-01-28-002061-a,       
UA-2020-01-24-003316-a, UA-2019-07-11-002201-b, UA-2019-02-25-002344-b. 
 
Також додатково повідомляємо, що подібна поведінка ФОП Маленок Тетяна Геннадіївна і           
ТОВ "Автоцентр "Європа-Сервіс", яке зареєстроване за тією ж адресою, що і ТОВ            
«ЕЛІТ-АВТОЦЕНТР»(Додаток 2), зв’язок між цими компаніями також підтверджується        
договором суборенди нежитлових приміщень, який ТОВ «ЕЛІТ-АВТОЦЕНТР» додав до         
тендерної документації (Додаток 3) спостерігається на конкурсних торгах з         
ідентифікаторами: UA-2019-09-05-001423-a, UA-2019-09-05-001419-a,   
UA-2019-07-11-002620-b, UA-2019-05-15-002183-a, UA-2019-04-26-000372-a,   
UA-2019-04-10-001311-b, UA-2019-04-05-000669-b, UA-2019-04-05-000658-b,   
UA-2019-03-29-000185-a, UA-2019-03-15-000849-b, UA-2019-02-22-002295-b,   
UA-2019-02-04-003582-b, UA-2019-01-25-004365-b, UA-2019-01-24-001486-b. 
 

Частиною першою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції»          
встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи           
можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. 

Відповідно до п. 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної             
конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями, зокрема, визнаються узгоджені дії, які         
стосуються спотворення результатів  торгів,  аукціонів, конкурсів, тендерів. 

Таким чином, наведені обставини можуть свідчити про наявність антиконкурентних         
узгоджених дій ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ      
«ЕЛІТ-АВТОЦЕНТР», ТОВ "Автоцентр "Європа-Сервіс" та ФОП Маленок Тетяна        
Геннадіївна, що призвели до спотворення результатів торгів Державна організація "Автобаза          
Державного управління справами".  

Також додатково повідомляємо, що можливо перевірити IP адреси звідки були подані           
пропозиції Відповідачів направивши відповідні запити на адресу майданчиків Prozorro та ДП           
«Прозорро». Така інформація може додатково підтвердити наявність змови, у разі якщо           
пропозиції подавалися з однієї IP адреси. 

Відповідно п. 5 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України»,             
основним завданням Антимонопольного комітету України є участь у формуванні та          
реалізації конкурентної політики в частині здійснення контролю щодо створення         
конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері закупівель. 
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Виходячи з вищевикладеного та керуючись про ЗУ “Про звернення громадян” та ЗУ            
«Про захист економічної конкуренції» 

 
ПРОСИМО: 

1. Організувати перевірку фактів та обставин щодо антиконкурентних дії ТОВАРИСТВО         
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕЛІТ-АВТОЦЕНТР», ТОВ "Автоцентр      
"Європа-Сервіс" та  ФОП Маленок Тетяна Геннадіївна. 

2. В разі виявлення порушень чинного законодавства вжити передбачених чинним         
законом заходів. 

 
Відповідь про результати розгляду звернення можна надіслати на електронну пошту:          

serhiimytkalyk@gmail.com. 
 

 
Додатки на 17 аркушах. 
 
 
З повагою 
 
виконавчий директор 
ГО “Антикорупційний штаб” C. Миткалик 

https://opendatabot.com/c/38129614
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0 800 309 077 
youcontrol.com.ua

Увага! ! Дані  змінюються  щоденно..  Актуально на 18.11.2019

 Повне досьє на кожну 
компанію України

МАЛЕНОК  ТЕТЯНА  ГЕННАДІЇВНА

18.11.2019

Експрес-аналіз
Аналітичний показник на основі 11 факторів

Фактор Повідомлення Актуально на

Широкий перелік зареєстрованих видів
діяльності 

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення
реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. 
Показати в Досьє

Експрес--аналіз  контрагента Актуально  на  18.11.201918.11.2019

A
Потрібна особлива увага 0

Потрібно звернути увагу 1

Проблем не виявлено 10

Кількість видів
діяльності: 15



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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи
((Актуально  на 19.03.2020) 19.03.2020)

МАЛЕНОК ТЕТЯНА ГЕННАДІЇВНА

Прізвище, ініціали фізичної особи МАЛЕНОК Т. Г.

Статус фізичної особи-підприємця Не перебуває в процесі припинення

Дата реєстрації 24.10.2017 (2 роки 5 місяців)

Анкета Актуально  на 18.11.2019 18.11.2019

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id57533
file:///contractor/?id=27310695&tb=file&anchor=file-activities
file:///contractor/?id=27310695&tb=file&anchor=file-activities
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Країна та державний орган Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

Країни

      

 Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Види діяльності Основний:
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
Інші:
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних
засобів
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для
автотранспортних засобів
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною
апаратурою побутового призначення для приймання, записування,
відтворювання звуку й зображення
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.30 Роздрібна торгівля пальним
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними
матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих
магазинах
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.
66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди
66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів
66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного
забезпечення
73.11 Рекламні агентства

Контактна інформація Адреса: 03134, м.Київ, ВУЛИЦЯ СИМИРЕНКА ,
будинок 21, квартира 115

Телефон: 0973486951
0939636402

Контакти  з  ЄДР
Контакти  з  тендерів

Перевірка  в  списках  санкцій Актуально  на 25.03.2020 25.03.2020

 Санкції РНБО (Ради національної
безпеки і оборони України)

 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.

оновлюється щотижня

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



0 800 309 077 
youcontrol.com.ua

Увага! ! Дані  змінюються  щоденно..  Актуально на 24.03.2020

 Повне досьє на кожну 
компанію України

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " "ЕЛІТ--АВТОЦЕНТР""
ELIT-AUTOCENTR LLCELIT-AUTOCENTR LLC
Код ЄДРПОУ 41007353

24.03.2020

24.03.2020

24.03.2020

Експрес-аналіз
Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор Повідомлення Актуально на

Обмежена компетенція
посадових осіб 

Обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором ризику (при укладанні договорів на
суми з перевищенням розміру такого обмеження, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо). Відповідно до
статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює
юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину. 
Показати в Досьє

Широкий перелік
зареєстрованих видів
діяльності 

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення
реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. 
Показати в Досьє

Часті інституційні зміни 

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих документах
(зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності) може вказувати
на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин. 
Показати в Історія

Експрес--аналіз  контрагента Актуально  на  24.03.202024.03.2020

B
Потрібна особлива увага 1

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 72

Повноваження керівника мають такі
обмеження: згідно статуту



Кількість видів діяльності: 17

За останні 12 місяців змін керівників: 0; змін
найменування: 0; змін засновників /
бенефіціарів: 1



YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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FinScore  C/2,1

Ймовірність
несприятливих
фінансових наслідків

 Середня

Фінансова стійкість  Задовільний рівень

Фінансовий скоринг

MarketScore  C/2.2

Ринкова потужність  Середня

Потенціал до лідерства  Посередній

Ринковий скоринг

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛІТ-АВТОЦЕНТР"

Скорочена назва ТОВ "ЕЛІТ-АВТОЦЕНТР"

Назва англійською ELIT-AUTOCENTR LIMITED LIABILITY COMPANY

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 41007353

Дата реєстрації 07.12.2016 (3 роки 3 місяці)

Уповноважені особи ХАЧАТРЯН АРТЕМ ВАНІКОВИЧ — керівник (Згідно статуту)
копіювати

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 200 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Анкета Актуально  на 24.03.2020 24.03.2020

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=23202297&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id57533


Види діяльності Основний:
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
Інші:
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними
засобами
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних
засобів
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для
автотранспортних засобів
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.30 Роздрібна торгівля пальним
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними
матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих
магазинах
49.32 Надання послуг таксі
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди
66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів
66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного
забезпечення
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна
71.20 Технічні випробування та дослідження
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних
засобів

Контактна інформація Адреса: 03022, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАЙСАРОВА,
будинок 2

Телефон: 0973486951
0931894705

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ,ДИРЕКТОР

Доля держави в підприємстві згідно з
реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер)

ЛЯШЕНКО ГЕОРГІЙ СТЕПАНОВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА, 29.08.1957 Р.Н., РНОКПП , , 02222, МІСТО
КИЇВ, ВУЛИЦЯ САБУРОВА, БУДИНОК 5, КВАРТИРА 520
ХАЧАТРЯН АРТЕМ ВАНІКОВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА, 14.08.1988 Р.Н., РНОКПП , ,03134, М.КИЇВ,
ВУЛИЦЯ ТРУБЛАЇНІ, БУДИНОК 48, КВАРТИРА П/Б.

Контакти  з  ЄДР
Контакти  з  тендерів

Учасники  та  бенефіціари Актуально  на 24.03.2020 24.03.2020

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



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

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

Перелік засновників юридичної особи ХАЧАТРЯН АРТЕМ ВАНІКОВИЧ
Адреса засновника: 03134, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ
ТРУБЛАЇНІ, будинок 48, квартира П/Б
Розмір внеску до статутного фонду: 98 000,00 грн
Частка (%): 49,0000%
ЛЯШЕНКО ГЕОРГІЙ СТЕПАНОВИЧ
Адреса засновника: 02222, м.Київ, Деснянський район, ВУЛИЦЯ
САБУРОВА, будинок 5, квартира 520
Розмір внеску до статутного фонду: 102 000,00 грн
Частка (%): 51,0000%

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії Дані відсутні у реєстрах

Країни

      

 Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Власність  та  дозволи Актуально  на 24.03.2020 24.03.2020

Перевірка  в  списках  санкцій Актуально  на 25.03.2020 25.03.2020

 Санкції РНБО (Ради національної
безпеки і оборони України)

 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.

оновлюється щотижня

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



0 800 309 077 
youcontrol.com.ua

Увага! ! Дані  змінюються  щоденно..  Актуально на 26.03.2020

 Повне досьє на кожну 
компанію України

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " "АВТОЦЕНТР " "ЄВРОПА--СЕРВІС""
Код ЄДРПОУ 38129614

Сьогодні

Експрес-аналіз
Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор Повідомлення Актуально на

Широкий перелік зареєстрованих видів
діяльності 

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення
реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. 
Показати в Досьє

Експрес--аналіз  контрагента Актуально  на  26.03.202026.03.2020

A
Потрібна особлива увага 0

Потрібно звернути увагу 1

Проблем не виявлено 74

Кількість видів
діяльності: 15



FinScore  C/2,4

Ймовірність
несприятливих
фінансових наслідків

 Середня

Фінансова стійкість  Задовільний рівень

Фінансовий скоринг

MarketScore  A/3.6

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 60 реєстрів  України актуальну на момент запиту

Анкета Актуально  на 26.03.2020 26.03.2020

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id57533
file:///contractor/?id=7474014&tb=file&anchor=file-activities
file:///contractor/?id=7474014&tb=file&anchor=file-activities
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7474014&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id57533


Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТОЦЕНТР
"ЄВРОПА-СЕРВІС"

Скорочена назва ТОВ "АВТОЦЕНТР "ЄВРОПА-СЕРВІС"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 38129614

Дата реєстрації 06.03.2012 (8 років)

Уповноважені особи РУДНЄВ СЕРГІЙ ГАРІЙОВИЧ — керівник з 06.03.2012
копіювати

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 302 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
Інші:
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними
засобами
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних
засобів
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для
автотранспортних засобів
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.30 Роздрібна торгівля пальним
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними
матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих
магазинах
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди
66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна
71.20 Технічні випробування та дослідження
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних
засобів

Контактна інформація Адреса: 03022, м.Київ, ВУЛИЦЯ КАЙСАРОВА,
будинок 2

Телефон: 0445918181

Контакти  з  ЄДР
Контакти  з  тендерів

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

Відомості про органи управління юридичної
особи

Доля держави в підприємстві згідно з
реєстром Фонду держмайна України

0

Кінцевий бенефіціарний власник
(контролер)

КОНОНЕНКО ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА, 03.02.1966 Р.Н., , АДРЕСА 08171, КИЇВСЬКА
ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С.ХОТІВ, ВУЛ.ЧКАЛОВА, БУД.3
РУДНЄВ СЕРГІЙ ГАРІЙОВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА, 12.10.1978 Р.Н., АДРЕСА 03189, М.КИЇВ,
ГОЛОСІЇВСЬКИЙ Р-Н, ВУЛ.АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, БУД.19/14, КВ.598
ХОМЕНЧУК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
Адреса засновника: УКРАЇНА, 02217, М.КИЇВ, ПРОСПЕКТ
МАЯКОВСЬКОГО, БУДИНОК 8 Б, КВАРТИРА 78.

Перелік засновників юридичної особи КОНОНЕНКО ВАЛЕРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
Адреса засновника: 08171, Київська обл., Києво-Святошинський район,
село Хотів, ВУЛИЦЯ ЧКАЛОВА, будинок 3
Розмір внеску до статутного фонду: 99 660,00 грн
Частка (%): 33,0000%
РУДНЄВ СЕРГІЙ ГАРІЙОВИЧ
Адреса засновника: 03189, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ
АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, будинок 19/14, квартира 598
Розмір внеску до статутного фонду: 99 660,00 грн
Частка (%): 33,0000%
ХОМЕНЧУК ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ
Адреса засновника: 02217, м.Київ, Деснянський район, ПРОСПЕКТ
МАЯКОВСЬКОГО, будинок 8 Б, квартира 78
Розмір внеску до статутного фонду: 102 680,00 грн
Частка (%): 34,0000%

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності 2 транспортних засоби

Ліцензії Дані відсутні у реєстрах

Країни

      

 Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Учасники  та  бенефіціари Актуально  на 26.03.2020 26.03.2020

Власність  та  дозволи Актуально  на 26.03.2020 26.03.2020

Перевірка  в  списках  санкцій Актуально  на 25.03.2020 25.03.2020

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7474014&tb=vehicles-props
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Ka.{e}}xapHI'lx rHie Jo iIH>t tatcitiqc-st-rt c"\'6oFeHJlr. Bi.r3Haqe}r{Jro n.2.i. qbot.o l-loronopi,.
rroBiJo,\rnr"lr Opeud*px npo cuili uar,rip ojlepxarri llpwyiuenilr e cy6opeH,ly Ha Hoeaii crpox.

2,7. .9nruo Opendap lie t\.{ac :larcpcrrcHh r,rIo,:IO Ha.rannl flpt;uiLqcst n c,u-.6olren1r,
C)'6apeutlapfi Ha HoBktYl c'r'poK, xxi noe'r{:aHi 3 }reBr{KoHaHHn,r r.a/a6o HeHaJrcxu14\r
IlnKoriarrr{sr,, cy6opexdapex yrvrorr ubo|o l{orouop1,. opeudop nporrroM 3{l (rprr,rrrx"r.H)
KareHlrapHr'ix ,tHis 3 .{Hs or,epx(aHr'ttt ruoni,1oiu;reuun Cy6opexdupn, 3a:lHaq0Horo y n.2.6..
I{snpa8iltrj t}lt6open.dap}, llpocK'r' I{oBoro .IJoronopy cy6opeu,ll.i fipr.rvriueHr, a6o npuc.xr-
si,irtorii:tlloi flolarnouoi'\/ro/lr,r j,ro ul,oro l{oronop1,:3 rJi.rKjra,r{eHHrrr\,r yr,roB cy6operiiril
flpttvirnertrr rTil HOlilrti c t pol(.

3. rropflll{}K nEpEAArrr ITpprMItt{EI"Ib B CyFOpEHJIy
3.1. OgteNdap to6ov'ggarru!"i fiepe]IarH llpulriutenua C1,{topeur)ilpn fiafiory s}.r}rorv Fra

Iti,'1ct'aai Axry nlrr'titoMy-Irepe:Ia.li, xxufi cKlagaerLcr 3a pe3ynbrararvrr.r ofnrr{y llprauiuiegr
yrloBtioBa)KeHltMH rTpejlcraBHHxaurvt Cnrcpit.uinrllcyeracx Apeudilpew ra C1,6opeu0gpeil i a
liclo ueni.{' (:}'{IIoKj r.tac.rnHoto.

3.2. ilpN*riuleHHr BBa)Kac.r.hc,r riepejlaHr4M n cy6operray 3 llHg rii]nncannr cropoHa\{H
AxTy npwfio\4\-ileperaui llprarlirrwuu Cyfiopendaprc. Cy6opcn.rHa n"rara r{apaxoBycj.bcrr :}
\1or\reHT) ni,'1rr{4caFlHs .raK(}r'o Ax r v rrpnriorry-nepc:a.ri,

3'3. ITi,rnNcaHHsM Ax't'y lrpraftoMy-nepera.ri llpurrtiurewr Cyhoperrdap :aceig'lv€. uto *irr
npHiiHan IlpnnaiurellHrt n cy6opeH,{.v, 3.[ificni.IB or-rrsA flpnmirtleur, Lr3Hafrov:renrir.i : .rtxni.rsLli\r
cTailoM flpun'tiuenl' rtopslrxoM Bt{KopusraHnx llpr.rviuren}r, BBaxae Ilpxrr.tiureHHrr uprlAn.Hr,rnH
r.rltl ut{KopHcl-AliHt]:i t\'{eroK) Ta i.l nopfl,{Kv. Bl43HaqeHr.lx ttlil\,r llorcleclpou. Ta }re vae upeTeH.:iir
,lo Openiupa.

4. BI4KOHAI{H.fl PEMOT.ITHI4 X POI;IT
4'1' y Bl{ilaaKy EHHnKHeHHt lrporrfoM crpoKy.qii rt;<lrr: l{oroeopv Heo6xi{noc.ri y

npone;1eaxi rior'oqHoro peN,{orlry lllrr.rr,rirqeHb, Cy1ipendr,lp :lo6on'x:asxfi :i;riftclrrora.l.r4 -raKHH

peMogr ceoi'tvrH cr,r,TTa${u 'ra 3a cnifi paxyHox. He AonycKaroq},r noripmenuN [lprlvrirueHu.
non' s3anlix i: tlec noeqac Hlr\r rrpoB(1,[eHHfi rr{ TaKOro pe},ro Hr.y.

'l'2' Bci tto:rirtucHHs llpuvriqeHr, tpo6,teHt cyfiopudspeg B Fe:y-r15r'ur., rpoReileHgg
KocMerlratHoto ra iHlnoro rroroquoro pelMoHly lll:u;uin{egs, qxi }iej\,{o Krra eiloxpeuu.rx ni,,{
flpuuiqeHr 6e: :laejlagna irl urxoglr. c slacHicln OpeHgo,taeqx.

4'3' lt4e6ni, orjlicHa rexriixa ra iHrui no,,riL'nekus, srci turox'a
I'lpHNriu{eHr, no :raxin',rcnsi clpoKy c,v*6openlu 6e: 3aB.[aHH, rr.lxo,tli
n.,rae s i crKr C.vO ope n d o p n.

ei]{oKpcivu4'r'H iti-lt
flpl.rniritcuHxrr. r,

4'4' Cy6apeffdap tti.:tttl"icaHHt\'t it;oro flclroaopl'rror'orr{yerbcfl r.a cr"tsep.r)r(yg. 
'to xs,tHi

tto:tinu:eHss Ilpul'riuteus. ilri ne L{o)riHa ei,lompexlxrN nil ffpur.riuienl 6e:r :aeAasur irr *rNo.,wr.
B ror'ry uHc-rti, x<oAHi Hoei eileiueHTrl ra nac"r"rrr lTplilrirrteHr,:po6:reHi*Cy,Oip,euAaps-,r{,rK 3a

::i::.tT t_ 6_._f-t:": Op e n d o d ao 4a W**:f A apn, ne Ir ai{a}o'f b Cy 6 i p e u r) ip}o TrpaBa
nrtacHocri :y.@u*lie s:racH(rc'ri cywffifffit;nq'npoo,i,,,* rrys4a6o runi ffi,,;,ff;
WEf g 'p,atie{ft r ndpu-r i u p.r,, o r.ffilqirl{*;_rilr, \;*''_-)V* 
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IILrK-iltQllI{O v Bi.ilnORijlHOcTi .r{tr I{ir'IbOBortr Br,rKOpr.{CTs.Ha* l{p;ruiu-teHb. BH3HArteHOt'O n. 5.2.
ubL}ro fi*roeop1..

5.1. C1t6ltg1eilAup 30608'l:ttHuft nxxctprlcr()B\,Barri flpnrrir[c,riHr 3 \,re'r'oro polr.riulcnnr
otjticllo-anpo6ilH.Iltx npsvinleHt crraHilii telxiti.lsoftt oSL:-TVr$B\ BaHHI ra pe \loHt )' ailroiilo6i:rin.
IIpil tlbtl$)' aci lreo6xinxi niueH:iI 'ra fio:no.rlri .ljts :.ti$icsessx npocfi:rrHoi i(it:r*iocri
Cp 6 op e u il a, pt olp lr r\{ye ra y3 f ol}Kye caA,{o cri ii}{o.

5.3, BnxoplacraFrI{q Cy6opeudapex llpxuirue}{L .niTr uirefi, ue nepe.{6aqeHHx n. 5.2..
3illl-:{cT{toetrbct{ BtlKjlR)qHo 3a Ha.ssnocri nllcrlrouoi' 3foJi.r Opendapn ra/a6o Ha ocHoei
ni/:in0ei-{r{oi go,{arxoecli yrolli lto rlhot o lloronop_v.

5. -1, dlrlr:pe nd a p w nepejlaertc s nllaRo i(opl4crrnaH Hfl crorrH Koiil.

6. TIOpfljloK IIOBEPHEHHTI nppMlIUEHL 3 C]'FOPEHII{
6"1. llor:epHeHHx fipuviutenn Opexdnpn:litificHroelrcrr He ui:lniule oclaiHHhor'o ,,1H1

crpolqv c,YOc,peH/,:{}r" RLi3HarleHoro ur4\,r f.[oroeopoirr] 3a AKToM noBepHeHHt llpHlrir.uean :t

c.v6opeuln.
6.2. Cj,6spe:udup:o60s'rJatttti"a ne uilniuLe 20 (;lea:luxlx) xa,ueH.rapHr.{x lHis ro aHt

3axinqeHgn c"fpoli)'c!'6opes;Iu cn,itacrr.t Ax'r fiotsepHeHHrr l"lpil;vrirqegs:t cy6open.dll ra
Harrpanlirr4 i.torct Openiapru. B Axri noBepHeHufi lJpnrvrirqeHs i: cy6opeHlli Bxaly€rrbcs crau
l{pllrtrinlest Ha r4oh{eHr noBepHeHHrr, ilorlTKoi{xreHHn ilpr.rlliu"(ens (:a HaxnHocri), iurui ;lani .:ri

nofor)nsHlrxu CropiH"
6.3. Opendap nportrotu 5 (u'rru) po6ovi.rx Anie: AHs orepx(aHss nil {lydopendapn

Axr-y nonepHeHrfl flpl.ntiueua : cy6opengr.r, HanpaBnge ceoix ynoBHoBaxcHHX npcliclasHNxirj
ao llpurvriruegb .qng neperipxi.i craHy llpraviutenyla isruux uiilo,voclefr. :Ja3Halrsnl,rx n Arr.i.

6.4. Cydopewdop :to6oe'nsaulrE He ni:Hiue oc.raHHboro iln,i c.t.poKy
cy6opeiigra.BH3Har{eHoro t{I4tv{ l{oronopoiu.noeHicrlo :ei,Tr}rr,{rn IlpllrvriueHHr Bir clloix
npaqianuxie, lle6ris ra o{ricuoi' rexsixl.i. iHrul.ix noninruens. gri moxcHa nigoxpevgrr4 eijt
l-lpnlrilrtex; no'raxi;rqeuui crpoNy c.v6opeHga fe: taeAat{Hrr ulKollr4 ilpuu,riiuenHxl.r.

6.5. C-v6opex,rHa tLrla'ra cnrarlyelbcn Cy6opeudapen,q.o.{ara nirnncailrrs Air.r'1,,
rroRejlHelrHfi l-lprlluin{es; :: c.v6open.1r,r. f{rrno Cy1opendup, u ftopv}rreH!{, l(boro
nyHK'ry.npoAoBXye KopHcrvBalrnr fipuuiureHl{srvtI.{ nicns :axinqerr}rfl crpor(y cyflopengu rala$o
Openlap He ni,tnac)'e Axr iloBcpHeHHfl llpNrairuerit :l c,v-Oopen4r.r y :tu,x:ixy 3 rreiJnuollautrrrvl
C-yiopeudtpen fio.iloxenb uici crarri, a raKo]i{ :rificurcer }rapaxyBanu n Cy1opendapw
r:5,6openr1Hoi n:rarn, ui .qij' e )KorHolv{-y pt*i rie \roxyrr} po3rntrAarrlc{ sK npo,{oBa<eHlrfl crpoK\,
c1'6open.en I IparviueHn,

6.6. Cy6opexda.p :tt6og't{g,ve Ibct{ noBepril,'rn llprruiueHnri v c1aui. ruc} trepetvtsats
nepe.r,a'li Ilpralriruentll n cr,6operr4y a6o y c'raui, Lu.o itpaxoBye :ivrina'ra/a6o no.:rinnrerinri
eHKoHaHi Cy6opendupen. B 6yAn-xxor.i1, Br.rnaaxy craa npunrin{eH}, He iilae 6y.nl ripurnl:r ei_r
crally, uo neperyBaB nepeAa'{i llpliiraiurens n cy6ope}{,{y, 3a BHHr{'rKoM ftoro :lewqafruoi.o 3riocy.
Y sr{rraurttv noriprlienHtr craHy flpa:vriulewn n Cy\opeudup uae eiprrro,Iya aaax Opeur}aprct
:6lirxie, ruo BiH noHece /1:lx eirl{onreHHrr cran}"Ilpuvinless,

7. CyFOPnHri{HA fiJIATA TA [Opft;1O]t PO]PAXyHKIB
7.1 . Po:vip c.v6opeHgrroi nr'ralu :a llpaivrii[eHHrr, rqo ]lepeirlarorbc, e cy6opcg,1,r,

EcraHoB'ilx)crbcrl 3a Kox(sH l,licxqr Kollfict)'BaHHri 3a uHM Ror<;soponr. icr.;;ra;l{ac 125 i.pg.$il
Kon. :la oAHn KB.t\4. oper{roBarroi nirou{i.

7.2. Iliratexi tro cl,6opeHgnili rL:Lalri ,:a 
,vci uicsui

Opendapw "to l0-ro (.aeclrorol ql,tc,{a rrol.r){ltor.o wictug y
pO3paxyuKifl ulil'lxol.{ lre}le}}axyBaHHrl cv\,{
Opendapx, 3asnaqenri.r y uboMy ul rc Opendupx. rrpo rir*iii

da.pn croviuleHo y nflcLMo
Bgi rrrarexi sitiftcH nri Vxpai*lu - r.priiiui. 

*.:rii,',.,

o6oe'g:a++xx npo

,ffxclffir+i.'+rait;

cy'6opcH:in Cy6openlap cilrarr)'{,
$opni fie:;Ho li exonux 6ersxiscr,xllx
rporrroBlix rcctfirin Ha paxwrox
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nolrF{o).{,\ pr:al.ripy nJrare}(yt 6yayrs :apaxoeaHi Ha paxl H$ti Spexdrpa,
7.5. ilanKiscbxi Btrrparpi. ti("rs"{3axi 3 riepepil.{}'BaHH.s}J xourin, roxiraAax).rbcsr }{a

Ct"opuHr " ulrl e i'x nJtal HHi\oNL

?"6. C-v6opeI{AHa II.IIara vorire :rriH}oBar}rcs 3a noro.l}ireHHfrM CropiH y :n'N:.lxv i:
clrrujrlrlx).:lrinolo eroHolri'rHHX )'r,roB n rpalui.3niria po:ir.rip-v* 0):6opeHlHoT n;rara noBr4gFra
6.irn aprl'xelrroBaHa CropoHoru, ilro Halronflra€ lra ::risj. ilpu uLoM), ,'laHa uina uac
ei.ltnosi,TarLr cepe;1Hili uini opeH;1ra o$icHo-eupo5Hx.x.;r npuviu{ent n pailor*i po3rarx)ruaHHt
llpur,riueHr.

7.7. "fixuo 6.rue norpeda elt:lia.{enHx po:lripy cvfiopengsol' n:rara 3a rreBriv rlacl HH}-
l,ricgus a6o :a neBHy liilrxicrs riris" ,qrs llboro po.:xip cysopeHSuor' n.naru :la ojII{H :uictur,
vtox<e 6Yril po:;ti-leuxfi na ri"lr,xicrb K&qeH,rlapnxx ,fHia y'ei:rnoailHo:tly vicsrli i nolrr-ro,r<ssr.l-i
sa xi,r;ricru ;luie $axrrrno BHKoplrcragnx Cy opeudape"tt llpNuiurenx*,

8" AOCTYN AO NP!{MIII{EHb
8.L Opeu.d*p ma Openlodueeqt Marcrb npaBo rocrynv a flpuuirueuHr i enpasi exo,wrrN s

flpuviutenHtr 3 tr'{c.l-oto nepeeipxrz iloro c"raHy i silnoBirHocri Bur,ror.aM aa}{oro ,{oroeop"v.
ncpenipxlt ilol'pll\'raHH n C-y6opendape,tt vruon florno.rreHOfo lrti-,rr,ocolo) Br4Kop14c.faHr"u. ,Tjrt
rlpoBeIIeHHtrl'*xHirysHx rrepeoipox i llli.rviutesur. f]oc'ryl npegclaennxia Opeudodaeqx t?r4
OpenAapx y l-lpxivriuregHrr B :arna.{eHiil .ra j.nruxx no,ai6srax qirltx :raiftc**oer,"in n npucl,.l.Hocri
npeT:,c'ranHuxiu a6o [paqiBH]tKiB Cyhopendopa 3a )nlc]Rrr ilonepegHboro rrncbMoBor.o
nosi,{orunenHl :a 1 po6our.ift ;IeHb Io 3atrnanoBagoi jtafr.{ nepenipnr.

8.2" opendoduce4u ma openiap raxo)K nripaei BXoJi{r'}{ n flpr.naiuienug 6e: irosi,rrnrr,r,reuus
C,v6openr)apa 3 \lcloto :iano6it asns a6o "rrircei,xauii na,,$wruatr1Hi,lx r-ulvauili i o6craeuu.
BK-rIK)r{iuorIH) aile He o6ue>it,vm.rilcb. noxexy.:larofirrennl. aeapii, troilo\dxx a6o:6oi n po6o.ri
fi4cre\,r :a6qlne'lenH'r. Rpi.rrrptHellH.fl He3aKoHHHX ;tiii, a raHo)K iHlrrux Har3eHqafiHnx o6c.ransn"
xxl"gcr ix sac:tiror r'Jox(e cnpHqlrunrn :laraGenl a6o rcynanntr vaftHa Opendapx ra/a6o flpunriuerrl.

8.3. Opendap 3o6os's3aHnl"r 3a6esteqilr.i,l rji;ro;to6oeaiE ,uoc"ryn Ao fipar,lirneHl
C)'6opex0apa. ncix froro rlacnaris, nparrinnnniu. rpc,qc'r'aBr{}ixis la inurnx oci6" sxi uigui;,ryrurL
06'ext c1'6npeH;na Ha 3allportleutx Cffispsulapn. a 'faKolr( Oltexiuls 3060rr'g3asr.rfi 3a6e3nc.ni.r-r.r
tli-'To,{o5oBllft npoir,r .ro llpllvriuteHh ra sini:;t Bi;t flpniviuens Bcrroro'rpancrrop.ry" rriiri npraoyeac
lo flpnrvriueHb rra :anpoixeriHx Cv6opeudaptr ra rrapK)'BarrHr{ l.lboro rpaHcnopr-y 6lrs flprayiiuerrr,.

9. BIAIOBIJIAJILHICTh CTOPIH TA NOP'I{OK tsI4I'IruEHI{'{ CNOPrc
9 1 ' y Btlrta$(y fiop)"tlreHHtr ceoix :o6oB'fi3i1Hr, 3a ur,rr,{ ,{oronopov Ciropour.r H€c\ lr,

siJlrronira":ir,nicrt, r]t43Harrel{y ur{l\{ fior.onopoivr ra qr4HHHI{ taro}{oflaBcrBot\,1 VrpaTirr.t .

llr:p.vr"rienHr,r,t 3o6on'g3angfi (: liolo HCRIiKTIHaHHN ;L6o neiliurexne rrflKoHaHHrr. ro6ro BHnoHerHI{r{ 3
Ltopyt]JeHHsM y],toB: tsH3naqeriHX .rrricroll :06on's::angg.

9.2.Y BHnaxKy :aCoplonalrocri no erlnrari cy6openrTgoi r-rJrirr"r,r Cy*opendap onrlaqy€
Opexdaprc neHlo B po::ltipi 0,01 ei,ncorxis 3a xoxcnufi ;1enb rrpoclpoareHlrs aiir r.{icr{.rFroi c1,11,41.i

cy6operixloi nlaril.
9.1. y BrlnarKy Henonr-pueHHs Cyhopendrtpe,v .i-IpHviruerru.rl B ja.3naql:Hrri r{H\4

f{ortreoponr crpor Cy6opendop cnjrari-ve Openr)apn Hevc.r.oiixy a po:rrtipi norsiiit.loi cyfiopeuxroi
n"riaTLI 3A qac npocTpor{eHHt.

9.5. PH::nx BHrraAKoBoro 3HHlrlenlir qH noirrKo,t1]KeuHr flpuruiuenuff, rJro c),6qpeH.1),cr.tgi
Hecc 3 }.'tol\{eHry npl.ii,tiurtx flpnltitneHr' ea niAc'rani ANry nprzirlraxHl-nepeaa.li i Ao nlolreulr,-

3Ffl]bH
BOpy, sK

,TilOtllrIIH0 ,I0 rl

HeEHKoHaHgs lala60 HeHa.lrexHe



pO3r'Ifl.tii{Tbcs r{A/l3tsHLraifHi} i nerrepe6opHa 3a rrafiEHr.rx } \f OR cit".ld. :it nxOi tvrOxre 6vrn
Bl{l(.lllKaHa BI'lHsrKoBHMl'l llOl'O/'IHHi\{H }'MOtsavH a6t-r cllixiiir+}i\f .Trr.\e}\t [-\pat aH, 6y'px. iroaint.
Hal-pol{Bcxesns cuirv. o)r{e,rrejlb,3er,r_[elpyc, upoci.Taunx i:lr.re rF\H"r.]. yiap 6;rnctcaciir<, inrrrc
crnxiiise .rTHXo), a5o uenepcj{faqeHuMli cllr:yauixun, r,rio sirsysal*rsc*"rit::lzurexHo Bia so.!ri i
6a;xaHss Cw.opin (aifrHa. 6-nora!a, c'r^paiix) i llarcr.lr 5e.:nceepe:Hii'l nn.qns Ha lrox.;nrsicrl
Cwopiu BLrlioHvnarn (i6oe't3nN, en:Haqerij ulll.r f{oronopoll.

l{}.3. Cruop{tHa; y pati HacraHrlr $opc-uax<oF}ri4x r:scrneni+. xni rrepemroj{xatolr)
ut'lNoHaHItl() ri o60n'n:xis, rrcperi6atteHHX uurr florrrnopo\,1.'lr-,6os's3asu lu*iJor,"rn irrrty.
Ctttopttny npo Hacraxlrt{ ral(}{x odcrasuFr He lri:lFriu;e 3 irpaox) Ka]enrapnlrx .1Hin 3 AHr, Ko,rr4
iit cl.a:ro ai.rclrco a6o xolu BoHil noBr4Hna 6yna .q.i3ua'r'lr*u npo liro $opc-r,rax<lpHr,rx o6c.r.an*H"
no nepelrlriorxalorb BfrtroHaHHto r{bofo !oloeopy.

10'4' Ha nilrnepilxtenHg nosilo\4ireHHr. Br.i3r-raqeHofo cralre{o 12.4. usoro i[olonop\,.
Cmopoun,, He lri.lsiure 3 (rprox) po6ouux guia : r:ilrs. noJri ifi crir_,ru si,ite*ro a6o iro:'r sosa
ITOBHHlia 6Yra ,ti:tra:r14cu npo ,rin $opc-nlaxopHl4x o6c'raesH. r{o uepeuKoJ.)r{l}ro.fb gr4KoHa}{}-rK)
uboro lorceopv" :jo6r:B'ggana Ha.{aru isruiii 

-Cmoponiltosijtn-v 
foprouo-npor.tuc-lonoi rTaral.r{

YxpaiHN a6o iHlnoro c$iuifuoro Koll{nereH,t,Koro opraHy uirtnoei,]rio ,ro :axon1, npo HaoraHH,
rlopc-uaxopu r.ix o6craeu rr.

l0'5' I{alaru.]ff Cmoporuop lloni.,{ttta'foprono-[po\{r{c.]ioBol'nararu }'npainu a66 inuroL'cr
O4]iUiiir*or0 KOMile'leH'rHor() OpraHy ni.lnoni;1HO .lo ,*nOr1,, Bu:HaqeHOi. cTA.lTf,i!0 12.5. Uuclro
Jioronopy- ue .:BiiTI'[{ge L\w Cmopony nig o6oe'rlxy Ao*rtrr npurrugHo-saclirTxorinfr 3n,srox
l'rix 4iclo $opc-lraxopHnx o6c'raBHH 'ra HeBHKoFraHHrru ra / a6o Hena,qe?{HHM Br4KoHani,rr{ilr Hex)
o6o B' r{'i ri s. Br4 3 Har{eHr.t x uu v fl o rcleopo}I.

10.6. -flnrrrci lin rfopc-;'raiKopH14x obcraeuu, uro ilepeu*ofixalorb 
').rKoHaHHlo 

r-{bo'o
f{ot'trncpl' ojtHiclo a6o tiSoua fioro Cmopoxattu" rphua'rLiMe 6i,uure 30 (rpn:rulrr,r)
KaireHAapHlix rHie" Ko?KHa il Cmopiu r\'rar rlpaBo Hail'd'tr4 iuiuiii Cmopoui npono:sqii nto,qo
:riwinN uboro l{orouopy.

10'7' Cmoponn He r4ac ttpaBa nocl4;rarr,rcs Ha $opc-naaxopHi o6craeHH6" ,rKu,lo
npocrpoqsHHff BI{K0Haltlt.s 3o6on'l:anr a6o iuure ueeuroHaH}Ir{ ra I a6o HegaliexHe BHKOHaHH,
yr'roR l{boro ,{oroHop,v 6y.;ro,uon.,,ure}ro Herc,r1o nc)qarry ,rii $opc-max(opHprx o6crasprg.

I 1. ISIIPItIJNHII'I CNOPIB
ii'1' Bci criopu. tiolt's3aHi i: yrc;ra.{eHnxu, Br4KoHaHHrM Ta np'nr4HeHHrlr{ rlbor..o

for:orop;". enpiulynrrcn CmoponililH B nopuaKy, nepe!6a.rerHon{y rrgHHr4M 3a6orrojlaBcrBo14
Vrcpai'nr.i.

11.2. Cwopott(r, trl.d Bnaxiac nopyuteFrr,rMx cnoi npana. nepe;lgsqesi uprn Jloroeopov.}fa€ npaBo 3RepHY'fHCtl nr"l iuu-toi cmopouu 3 nHcbMotsOto BHt\,{oforo ilpo ycy}:reHHg nopv[reHb
a6o nilrcprieH H ri r r er.arr.{BHrlx H ac:ri.lNi e .r.a 

Kr-rx nopvtueir b.
I l'3' BNxopHclitHHt I(o)KHoK) is Cmctpiu npu"u, neperf6aveHofo rryH6.ro,r,r l l,2. ubo'o

,{oronopy, ne rrordae.;rne rar(y cnrcpouy npa*a' onHo.rac*o .".;;;r;;'^rio"'rru, _rriAHo
BcralIoBrreHHX tiI'lHHuM 3aKoHoAaBcrnorl YxpaiHH npaBlirt nilcy,anocri'ria rrilei,qonr.locri cnpaB,

. .1L,4.3;1ru npllfiHrr'-r's cy.{{)\,{ vxBa.nT4 npo nop,vilr.,'.Hs npoBa,{xeHHs I.crrpani 3a 3ar{BC}ro
o,1Hi('i tt Cntopiu Luo.rlo nopl'txeHHr isuron Cmapiuoto ii'rrpan.ra u6o.e'l3xie. nepe,l6aqeHHxl.tnv {ot'oeopol\'{" napaxyBaHFin xcvctolixu (neui. urrpacpy) 3yn}iHrel.bcq ,{o rIH, Ha6panux:axorinoi cu;rn pilneHHrrN{ cy,Iy.

I2. CTPOH iIIi AOTOBOPY
12'l' Uefi,'Iloronip na6yeae 'taHHocti 3 y.9g9_1t:.-iro'o rrijrrrncarrHr Cnwpnrttt.uu ra,\jr:rlur :ariii'reuHi{ Crp!-{}*. c,v6ope iiiig*,irro ;.^; BOpO\{" i{ u qacTltr{t

g;!i
'r.li:
' '.,;

I{0pc)3 pax y H x ie_;.rfl)" n o

uff Bep,4x(y

a rroivreur niJIn

ner{arKaMn xoxgili,.l i C maiiti.
3forn no acix jcrorxrax'yrng
icHye i Hullx icroruyrx-x

.10



t{ r( }{ :\r f}rrop o t t {t,tt, u ne loc grHyTo 3 l-oal4 .

i 2.4. 3 rtn'ranl. FIe Bpelv-lbollaHux r{H}r floron*pr*rr. {.'mopoxr.t Kepy}orbct
rro.lroxenr.{n\r}i l-{nei;uHoro ra f'ocno,rapcrr<ortr no;ie xciR Yxir*lr+:,r rri iHrnliltl.r q}{HH14\.nj

3aNolroIaBLIIi\{H ax'ral\,{n Vxpai'nH. Cmopont, norotrx.vK).?:,cs. !iJ* ;:t{l ix ei.i{HQcnH:la L{tr\.i

f{ol'ctuopixt He 3acrocoByrorbcr noJlo}Ker{Hx 3axon.v V-xp*ixli tr{Ip* opeH.d}* ,,{ep}KaBsoro i
fi or\,{!"H &ir6r{oro Mai{Ha).

1?.5. y BHrraAK) BHHHKHeHHT B npoueci enLenilllHJt llFrilr{.i:{*rueo!r-y rrH'faHb, lmi sNill
He llpef\','lbosaHi, a rIriHHfi\{ 3aKoHojlaBcTeolt VxpaiHH nwpil;jcHi-r ufi\ n1rl'&Hb eijlseceHo:{r-t
ror,tne'renltil ca:vtnx Cmopin, Cmoponu u"ipiruyx:rl ui tirirsni{x lrr"-trrxo\i yi{]lalcftHri
.'lo.'Ia'r i\ou!rx )'loll. Aota|Kis Ao r-lbol'o noronop-,-, xxi nic.rr ir ni-lnrrcaHwn {'nto|soulrJrrn c'rarorr,
neei.q' euHoio rracranoro uLoro,{oronopy.

1?.6. Cirpox tii qsoro,{oroeopy ilplrn}THsK}rbcrl
- 3a 3lolorcl C'r'opiHl
- :la piu:cuHi{\r c\-t\ :

- y 3B"rr3Ky 3 AOCTpOKOeul{ po':ipnaHHfli\1 Ha )rMoBax ql,Oro l{oronop1.;
- e iH'uprx Bxna.dnax. neper6a.+enprx rrHHHr4M raKouo.ragcreorr ltrfiii*l.

12.7. \eft /loronip rpuirnHrrcrbcrr B olHocropouHbon,{}, rrop.s.xlry ua Br4lrory Opeudapn y
HacTynHl.ix BLIna.{Kax :

- I{ecn-qa-l'a c)r60peilJHoi llJiai ti la/a6o iHmlrr tr;rar-e;rie. BH:JHaqcH14x r.lr4M Jlorocgpn,tr.
upor'rr-o\t fpFox rricnrtie nilpna:
- tKlrlo C.y6ttpendop cBoelo uelOa.loro noneJisxoio craoproe 3arpo3y rrogrKonxeHHrr
llpuirriLu*rs:
- B lHInr.rx Rtina,rlKax, BH3HaqeHHX ullilt {oroeopotvr.

Y 3assaqeHi.Jx y uboMy nynr<ri Burrai1Kax, r1efi foroaip BBaxacrbcfl npnni,iHexlni arepe3
20 (aoa.lrrrxrl) xa,ren.qaprrHx lnis 'l ,Ilrr HarrpaBreHHr Opeudapen ni;InonirHor' nficbMoeoi
Bnr.{ofri Cydopend apn,

Opendap 3o5oe'x3aH!rfi rsi-ri,Hiarr.r flpuraiuleHHrr I'a noBepHlrrn llpHl,liuleHHn Opendapw
B nops;lKy, Bg3r,TarreHolty Itltl.r .{oronopctv, rie ni.:Hiiue AHs, 3 _{xoro qefi Aoronip BBaixae.rbc.rr
RpHrrHHeHXM. rK 3a3xarreuo y uboMy nyHxri.

1?.8, I{oxlla ir C'ropiurrac npaeo HL1 J{ocrpoKoBe potipnaHux aoroBopy 3a yMorJ}.r
rreBgKoIraHIryr illruoi{r cropoHoro }.MoR .loroBop,v ra rTonepe,lx{eHHr{ npo ue iHrloi'Cropoo,u, ,o
i{Ba KaireHIapHilx rr,ricsui,4o raxoro poripaaHHt.

12'9' Hecrioeqacue nouepHeHHr llpNriliuerra Opexdupo y tsHnajrxy :axiH,resFrl crpogv
cyOopeugl'r a6o y pa:i Aoclpoi{oBoro npHriHHcHHri r]bor'o ,{oronopy He },,{o}rr.e po3r.fis;rarr.rcb r{K
rlpojlolrxeHHfi crpaK_y cy6operigll llptrnriuteHn. Y BHrraJ{Ky 3Haxoli)KeHHx IIpNniutem, y
Kopp{c1'yl}aTwi Cyfopen.iupa nic;u ':arinr{eHHrr crpoKy aiT utoro 1{oronopy. Cy6opeut)*p uece
pl,r3r'ix Bl4rrarIKoBLl|o 3Hr4uleHHl a6() nomx0/IxeHHs flpr.ruriueHl y noBltoM-V odCqri.

12.10' VMoslt i iio;loxenHr liilofo lloronopl' 3aJuuraiorbcfi r.rI;THHHMH j{o jrorjHol'o
BriiioFranr{ r{ C mop o u ttun ix so6ou' x3aH b, nepetr6a.reHrrx qu nt !o ronopoM.

r 3' 1' {eii,{o r o eip r."li;l,l#,fffi ltr*,:ff :ff. opr.iri u a:.,o irnx n pnu i p', r x i,x .
KolKeH i:l Nrcprx N{ae o,[Haxotsy topr,lJH.{H}'chny.

13.2. Ko;rHa i: cntopirt :6epi'ar: ,o o,:tHo\{y" opuriua:*no*-1, rrpnuipu,x\, r{boro
7-forouopl'' V nana,:Ixy Brpa'rn a6o :linc.vuanHl opnriua,""*oro npr.l;uripuuxu uoo1o f{olrnopy
or:{Hierc i:l Cnrcpin, inrua Cmoponaso6on'xrl,err,cg :a rlricbMoBo}o! Bnh{ororo Ha,ra.r'r.r iir
H&rrexHpro-r LTHHOM :auipcuv xorriru l-lb0t o Aorouopr,.

l'3 3' Trvrta'leHHt{ Ilboro !,orouo-pr 
-}tiftcsrur"rsc 

x Cmopttuct*tu Rirnoni.ruo ..lc)

:.:....::'11}*${?:l:l€ucr:a ,r$t$$::'la::,,, uu'nnT yryy;frlx 1,eir,t4"0,,y.!, rxi
ry1T:"T:::-9B'l}h'H}F3ry.+''''::{|.:."')W,IHHHHMlattol'ttlli|gt'1b0,\te' n xu C tg"opi.4_h!r4i., u iN' r

I$t
s.

Srd rir{ ubor o il$ouop5l rry-"yffilrzrrinrnob y i'x :roriiuHirl.i



B3gcr'r038?s:lKy. 6e3 BpaxyBaHHfi r-ra3BH po:4i.iiie ra ilrarefi u;]Lrii' f e ,:an,rp]-
i -1.-i. Brl:*raHg:t I cy"iloBo\,Jy [opa;1i\\ Hc.-tjrr;:iyul, a.,-'.r"-"n],., no.ir]r(egb ilbor-Ll

*{oi tlu*irv tle \,{o;fie 6}'ru lrilcratsoro ^rl,tx sdsllaHxri iic;i;lr:n,i:;1, ,-r*",r ,,ir,,.rrr.", uL,orolloroeopr. ai;o floroeop,r e rri;iovi.
1-1,6. Bu:;salsr ts cyrfoBoilr), nopsif*). srJ.iiicui.lrgr ,ir.rt-nxrrr fro_,lo?r{eHb r{borolororopi Hc \{o)Ne Syrm ni4craBoru.qrr 

"euun,,r,u"rr, 
,* afo seria-le;;;,, 

",r*o"*uro 
is.r_r,x

no.'toriL.Hh ub()t 0 ,{oronopy a6o r{0rouopy e ui.roM_r .

l3'7' y BrrnarKy BH3rIaHHs y cyroBor\rl nrl!-.fi.:llr\ r*e;iirruwrru f,-v.Ltr,-nwrx ilo-qoi*errr)
uilor"o fforoaopt'" Cmttpona so6os's3ani npoi'rrc,r.i iil'f-'l.urrrrr rii;1*,tr,up""" ,[Hin .i ;-rHrju:t5panHx':axosiloi cu:ur gi,,Inonignnu pii'cHu'c);r). rri;n;rca,n, Jol:rr;;;;r: ;;"oy.tro rrhoro
/]oroeopy r'IoA0 :auinH rioJlo)KeHb, IIH3HaHHX Hegificnul*r. nil"rr()-'*ie}rH**rur. oni He rropyrry}orr,III'iMo| *IEHr{oro 3aKc}Ho.4aBcrna Vxpaiinn. fria fio,'ioxeHh. Br{xogaH}l.q sKHx 6e3nocepenHbonoB's3ase ig noroxesHil*{}{, *tast{a""** ireAilicHrrr*r. tr**uro*o ;i;;;r;;;;" .. ,rr" ua.paHnn:arouuoi'cr.{irr4 pirueHmxin c.vi{y.ilpo Br43HaHHfi S,r,ls_.qxprx Tjo:toxe}rrr ubofo rlioloeopy,ne,rriitcunivr'i i ;to :trix ua6pannl .rT.{},rHocri 3eur{aqeHo}(, i ,roo*0," n'sxri A6'arxonoru yr.oj{oro noI1F,0r'o .[oronupr,.

13'8' Bci nciniJolt.renut- ilxi croc)'Klrbcs ) r{JarcH*r. BHK'HaHHT a6o rrpnnNHeHHrIrr;oro fiorooopy' HarpaBrrr{rorrcs oAsie rc h cmopria [soro ;I{or.oaopir iHri,rifi cntoponi 1,nncrn'loniri $oprrli sacodanria ilourroBoro 3rr'r3Ky uirr*"* a6. perovler{AoBanaN,r :rncroiir i:,rnoei'{o*{:tcHHsl\'I llpo 
'llyrreHHrl. 

a6o epY'iarc'scs oco6ncro ni: po3np{cKy 6co6'r^ ulo n'liriva.|axe noniiloN'{,'!,eHHr' i: :a':Ha'{e'Hnlrr fT16 ra lroca;t}r oc.tzrHHi,oi,
1i'9' cnxzpo'u \ioxyTb,l-rlt oneparl{B}{ofo iur}opnryaaxxl o/iHa o;*roi npo xi;lBI{K0HaHH' qt'ofo llot'cinoplt BLIKopI{croBvBaT'H :iaco6l,r raia,lron*oro, {tarcwl,ri.runo.o 38,x3*va6o e:iexrpoHHv nouir)'.3 HacrvlrH"n, n"a"rorr" nia','oepaxerHfl raxoi in{roprr;;i."\' 

)D 'r)Ai
13'10' Bci,{oaarxx ra iloxyMes'raqis, ,uo a*"u.rani 1'rexcri r{boro /{oro''pv, c iioroHeei,I'€l{Fnl\tH qac.l.HHavs. Bci ,I{o'Iarxll. :rriuN ,n ionor"aHHr{ j{o rlbot.o llor oeop1,. u1el'1ox)"r'b 6yrn nignncasi :a B3aetv{Ho}o 3r'o/:ro}o Cmopirt nporr{r.or,{ r-epnriny,.tii uro*: /{or oeopy.cTalorb fir:ro xenijr'e l*rr:to qacrl'IHoic :J \,roj,-rel{"fy ix ni:n*ca"n" ),froBHoBaxe}iLr\{r{fiperc'r'ar]Hu xamv Cnwpix.

14. IOPPIA}IITHI A/{PECI{ TA PEKBT3I{TT'I CTOPIH:

oPHr-r{AP;

TOI] (A ttl'OIdEHTP (CBPOIIA-CEpB IC>
Ko,r CilPnOy 38129614
\4 i c rte :H a,x ei,{xer"r Hrr : 03 022, il,r. K l{ie.
ev;r. Kaiicapoea. 61,,t. 2
p'p j,f,: 2(r000t5.i0 4670j
n A f <OTll llanx>. rv. KHi'e
h,roo 300528
rnFr 38i296126506
CciiioHreo nnarr{Hxa 200039305
Te:r./$arc +38 ( 81

{upex'rop

CY6OPEHJIAP:

T0B (EiiII'I'-ABTOUEHTPII
€jAPnoy 410073s3
Micue:Haxo,{xeHHrr (nou.rona aApeca}:
{}3022, ;rr. KlrTn, e;r. I(aiicapoo,,,
6ya.2
Fau(iecsxi pelmisulu :

ptp 76{J464550468tXje AT (OTn
6aHn>>, n. Kuin, MOO 30052g

Xava'r'pnn



AKT
rrpr{fioMy - nepeAarri odrercry cydopegqu :a {oroBCIpoM

cybopeH,tn Hex(H''JroBr,x npnuirqenr sia 7 rpyaHn 2017pony

tur" KHie 7 rpynnn 2017 pony

TonapucTeo : oouexcnom siAuoni;la.nsnicTro <ABTouEHTp (eBponA-cEpBICD. r:oco6i rtlrpex'ropa l).v-.aHrxa ceprix fapifioeuua, flKnli Aje ria nirc.rani cra"ry'y, i 
"" 

;;;;;;;
{oronopy iueiryer;cn opendap (s ycix aignriHxax), s oa'iei cjr.opo*}r, ra

Touapncrno s o6uexeHoro sknoniAa;u,sicrm (EJIIT_ABTOUEHTP)). e cico6i
i{Lipe}r'ropa Xaqarpxna Aprelra Bauixosuqa. sxwit;lie Ha nilcr.asi Craryry,rio .rct{c"t.v ul,orolorrlsop,v iveH,ve-rtcl CJ'1CIpendsp (e t,cix nirtrrliuxax), gxi ir ilr:rta,,rbrnovy no ,rcr{cr,v rtbofoAoroeopy pa3o\'1 ituenYrcrrcx ,tK cnoponu (n yci.x eieninxax)" a B ttoloxeHHfl.x. rxi.r'a*oB'ro uiporo c't*cymrLcr i openrapa i cy60peudttp, - cmop;na (e ycix si.,lvriHKax). Hanii{c'rani eiJrl'Horo BoileBHgBneI{H.r ra 3a B3acn{Horo 3ro.{oro cKrarr4 ueF an' lrpo Hacrynrie:

1' opeurlap neperaB- a cy1opendap rrpl'rfiur{* y ,{oB'ocrpoKoRe n.rlar'e Koprrc.ryBa}r}r,{
Fic)ttHl'"1loBe o$icno-eHp06uuqc ra cxjlar{cbKe rrpniuiqeirHl 3a1aijbr-ro}o r1jrorqcro 202 (fnjcli ,rna)Klr.\.r.. u{o 3Haxo-Ir.lrr,cff:}a a.lpecoxr: lvr. K,uie, nyir. Kaficapoea" Oy,l.2.

2. Ilpe"leH:ii ruo,ro rexriiqnoi.o craH),npu;uiqensx y cyfiopeHAap, siacyrHi.

OPEHJIAP;

l'{}ll (ABTOI{E HTP (€'BpO tIA-CEptsI C,,
Kon €J{PfiOY 381296t4
i\4icu*naxonirenHr : 03Lzz, iu. Kui.n.
nr'.r. ItailcapoBil, 6y a. 2
p/p "\! 260004550 467 t\7
n AT <OTII 6aHx>>, tr. l{sin
MOO 300528
IIII{ 3 8l 2q6 1 26506
Cniroi{'r'Bo n.lEri .Nb 2000.19-105
Te;i./$arcc +38 181 81

/dupexlo

CYFOPEH/IAP:

TOI} (EJIIII-ABT OIIEHTP,)
€iAPnoy 410073s3
h4icue:rraxo.alr(enH r{ (nou_r.loea arpeca) :

03022, irr. KnIe, uy.n. KaiicapoBa,
6ya.2
Basxincuxi pclrtitur n:
p/p 26006455046808n AT (OTn
fiaHx>>, m. Kuin, MOO 300S2g
Il;rat Hi,rn rro.{arr.v Ha ro/iaH},. eap.licrt
Inls niryansrmir no,rar.xoel,tfi Hovcl]
110073526505

IJ. Xa'ra"rpsH

%\
{{Sl&"s
i]i 5ii(1i\{
)1 M?$
{*u,l
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