
YouControl — повне досьє на 
кожну компанію України

Нас рекомендують НБУ та ДФС



YouControl — аналітична система для комплаєнсу, аналізу ринків, ділової 
розвідки та розслідувань.

Перевіряйте контрагентів та стежте за їх змінами

Зменшуйте
безнадійну дебіторку 

Управляйте ризиками 
співпраці

Отримуйте завжди 
актуальні дані

Перевіряйте компанії
та фізосіб за 1 хвилину

Аналізуйте
зв’язки компаній

Моніторте ключових 
контрагентів



YouControl — це:

● Повне досьє компанії та ФОП

● Скорингові інструменти для оцінки компаній

● Перевірка фізичних осіб

● Візуалізація зв’язків компаній та фізосіб

● API, що передає всі дані у ваші внутрішні 

системи 

● Бот у вашому месенджері



Досьє компанії

Актуальна інформація про компанію,
ФОП або неприбуткові організації, з понад 60 офіційних 

джерел інформації: 

Відомості

Усі дані оновлюються в момент запиту. 

Історія Фінанси

Власність Реєстраційні дані 

Перевірки та ін.



Відомості

● Офіційна назва

● Особи, які мають право підпису

● Види діяльності

● Терміни подачі вимог кредиторів у 

випадку банкрутства

● Правонаступники компанії

Повна реєстраційна інформація про компанію із 
ЄДР, актуальна на момент запиту

Досьє



Історія

● Хто керував компанією раніше та як 
часто змінюються директори

● Чим займалась компанія  в минулому та 
як позиціонує себе зараз (КВЕДи)

● Коли та ким вносився статутний капітал

Перевірте чи стабільно працює потенційний 
партнер та прогнозуйте співпрацю, спираючись 
на факти з минулого:

Досьє



Фінансово-промислові 
групи (ФПГ)

● Перевіряйте компанії на належність до
групи з репутаційними проблемами

● Перевіряйте компанії на плагіат у назві 

● Виявляйте ключових осіб групи компаній

Досьє



Фінанси
Перевірте, чи відповідає надана компанією 
інформація реальному фінансовому стану:

● Фінансово-майновий стан

● Участь у державних тендерах

● Співвідношення тендерів та виручки

●  Фінансовий аналіз по роках

Досьє



Досьє

Власність

● Торгові марки

● Автотранспорт у власності

● Права на нерухоме майно

● Інші юридичні особи, якими 
володіє компанія

Будьте впевненими що контрагент володіє 
необхідним для надання вам послуг:



Досьє

Перевірки

● Тип перевірки (планова або позапланова)

● Дата перевірки та контролюючий орган

● Накладені санкції (сума штрафу)

● Тривалість перевірки (для майбутніх)

Дізнайтеся дати запланованих та результати 
проведених перевірок держслужбами:



Досьє

Офіційні повідомлення

● Санкції

● Початок процедури банкрутства

● Аукціони з сайту Верховного Суду

● Борги по зарплатні

Всі офіційні повідомлення державних органів



Досьє

Суди

● Як компанія дотримується законів та виконує 

фінансові зобов'язання

● Призначені до розгляду судові справи

● Повні тексти судових документів та 

виконавчих проваджень

Усі судові документи та виконавчі провадження 
компанії в одному місці, щоб легко дізнатись:



Досьє

Ліцензії

● Чи відповідають ліцензії видам 
діяльності компанії за КВЕД

● Відповідність ліцензій та дозволів на 
той вид діяльності, щодо якого 
планується укласти договір

● Термін дії та стан ліцензії

Переконайтеся, що діяльність компанії законна:



Досьє

Податкова

● Дата реєстрації та податковий номер

● Свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ 

(або його відсутність і причина анулювання)

● Наявність та історія податкового боргу

Фіскальні дані компанії та інформація про борги



Досьє

Пов’язані особи

● Уникайте репутаційних ризиків, виявляючи 
зв’язки між компанією та національними 
публічними діячами (НПД)* та їх родичами.

● Перевіряйте кількість персоналу по роках. 

*НПД - політики, держслужбовці, керівники 
державних підприємств та інші публічні особи   



Досьє

ЗЕД

● Чи працює компанія з країнами під 
санкціями;

● Зміни зовнішньоекономічної 
діяльності компанії в динаміці

● Операції з офшорами
● Країни імпорту постачальника

Перевіряйте зовнішньоекономічну діяльність 
компанії, щоб дізнатися:



Скорингові інструменти

Унікальні моделі скорингу, розроблені нашими 
аналітиками,  допоможуть прийняти рішення щодо 

надійності компанії та пришвидшити процес її аналізу. 

FinScore MarketScore Експрес-аналіз



Скорингові інструменти

● Для швидкого прийняття рішення про співпрацю.

● Щоб бачити, яке місце на ринку займає ваша 
компанія і з якою динамікою розвивається.

● Для вивчення та аналізу діяльності конкурентів.

● Для комплексних досліджень ринків і секторів 
економіки.

Для чого використовувати скоринги? 



Скорингові інструменти

FinScore 

Скоринг враховує 10 індикаторів, які 
комплексно відображають ліквідність, 
платоспроможність, рентабельність, ділову 
активність компанії та порівнює з 
конкурентами на ринку. 

Дізнайтесь фінансову стабільність компанії  за 1 
секунду 



Скорингові інструменти

MarketScore 

Скоринг автоматично розраховує ринкову 
частку компанії, її місце в галузі та динаміку 
росту у порівнянні з конкурентами.

Аналіз ринкової потужності компанії за 1 секунду



Скорингові інструменти

Експрес-аналіз 

Інструмент, що дозволяє
з першого погляду оцінити 
надійність компанії. 

YouControl автоматично аналізує 75 факторів, важливих для прийняття рішення про 
співпрацю та виділяє критичні сигнали про порушення в роботі компанії:

● судові рішення;
● операції з офшорами;
● санкції;
● недостатній строк діяльності;
● часті інституційні зміни та ін. 



Скорингові інструменти

Експрес-аналіз 

Витрачайте лише хвилину на:

● Вибір потенційних контрагентів з 
великого переліку компаній

● Швидку перевірку постійного 
контрагента перед укладенням 
нового договору

● Визначення проблемних місць, що 
потребують глибшого вивчення



Модуль Фізичні особи
Унікальна розробка YouControl

Швидка перевірка будь-якої фізичної 
особи на шахрайство, борги та суди в 

один клік.



Фізичні особи

● Розшук та переховування від органів слідства
● Пов’язані компанії та ФОП
● Борги компаніям, приватним особам та ДФС
● Судові справи
● Пошук паспорта серед викрадених та втрачених
● Власність: нерухомість та автотранспорт

Отримуйте важливу інформацію 
до початку співпраці



Фізичні особи

Перевіряйте фізичних осіб:

● При прийомі на роботу
● При укладенні контракту з новими 

підрядниками
● Керівників компаній-контрагентів для 

уникнення репутаційних ризиків
● Продавця або покупця перед 

покупкою/орендою нерухомості
● Орендарів майна



Зв’язки

Унікальна методика візуалізації даних допоможе
глибоко вивчити зв’язки між компаніями та пов’

язаними особами.  



Зв’язки

Зв’язки

● Зв’язки між двома компаніями

● Масові директори та місця реєстрації

● Змови на тендері

● Структури групи компаній 

Зв’язки будуються автоматично! 

Визначайте з ким пов’язана компанія зараз та в 
минулому, групуйте зв’язки, переглядайте коротке 
досьє прямо в схемі



Зв’язки

Зв’язки визначаються за:

● Засновниками та бенефіціарами
● Директорами та підписантами
● Правонаступники та філіями
● Адресами та телефонами

Вигляд схем можна змінювати самостійно 
під ваші потреби. 



Моніторинг

Додайте свою компанію та головних контрагентів 
до моніторингу та отримуйте сповіщення про суттєві 

зміни в них.   



Моніторинг

Моніторинг допомагає оперативно 
дізнатись про:

● Рейдерство

● Податковий борг

● Банкрутство 

● Судові справи

● Виконавчі провадження



Моніторинг

Джерела моніторингу, оновлюються щодня:

● Документи про банкрутство (ВГСУ);

● Нові судові документи (ЄДРСР);

● Призначені до розгляду судові справи;

● Заборона або індивідуальний режим ліцензування 

зовнішньоекономічної діяльності (МЕРТ);

● Статус юридичної особи (відомості ЄДР);

● Реєстраційні дані (відомості ЄДР);

● Відкриті виконавчі провадження.



Моніторинг

Джерела моніторингу, оновлюються щотижня:

● ДФС:  оновлення в Реєстрі платників ПДВ, 
Реєстрі платників єдиного податку;

● Дізнайся більше про свого бізнес партнера 
(облік в ДФС та податковий борг). 



YouControl по API

Автоматизуйте перевірку контрагентів: 
отримуйте актуальну інформацію у CRM, 

ERP чи будь-яку іншу внутрішню систему в 
потрібному вигляді та місці.



API

YouControl по API
● Отримуйте потрібні дані про контрагентів одразу у 

найзручнішому для бізнес-процесів вигляді та місці.

● Економте час співробітників, позбавивши їх 
механічного пошуку та перенесення даних. Уся 
інформація надходить автоматично за запитом. 

● Налаштуйте автозаповнення документації та 
приберіть людський фактор. 



Системою вже користуються усі галузі
українського бізнесу. Серед них:

Наші друзі:



Аліна Рак
менеджер проектного відділу  YouControl

Отримайте максимальну користь від YouControl, 
задавши питання нашому спеціалісту!

+38 (067) 224 27 98 

alina.rak@youcontrol.com.ua




