Увага! Дані змінюються щоденно.

Актуально на 22.06.2022

Повне досьє на кожну
компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "
АГРІПОРТ - НОРД"
Код ЄДРПОУ 34996870

Входить у групу
Дізнайтесь в платних
тарифах

Анкета

Актуально на
27.06.2022

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60
реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " АГРІПОРТ - НОРД"

Скорочена назва

ТОВ "АГРІПОРТ - НОРД"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

34996870

Дата реєстрації

25.03.2009 (13 років 3 місяці)

Уповноважені особи

МАРИНИЧ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
— 16.04.2019, керівник (ЗГІДНО СТАТУТУ)
МАРИНИЧ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
— 16.04.2019, підписант (Вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі
підписувати договори тощо (ЗГІДНО СТАТУТУ))

Розмір статутного капіталу

60 500,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння
олійних культур
Інші:
01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами
для тварин
77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля

Контакти з ЄДР
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Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 41532, Сумська обл.,
Конотопський р-н, село Мазівка,
вул.Миру, будинок 14

Телефон:

+38(067)-914-73-56

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
27.06.2022

Відомості про органи управління юридичної
особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОТРЕЙД
КАПІТАЛ"
Код ЄДРПОУ засновника: 37403397
Адреса засновника: Україна, 61052, Харківська обл., місто Харків, ВУЛИЦЯ
ДМИТРІВСЬКА, будинок 31/35
Країна реєстрації:

Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 60 439,50 грн
Частка (%): 99,9000%

КОЖЕМЯКО ВСЕВОЛОД СЕРГІЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 61002, Харківська обл., місто Харків, ВУЛ.ЧУБАРЯ,
будинок 1, квартира 39
Країна реєстрації:

Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 60,50 грн

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

КОЖЕМЯКО ВСЕВОЛОД СЕРГІЙОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Адреса бенефіціара: Україна, 61002, Харківська обл., місто Харків, вул.Садова,
будинок 1, квартира 39
Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив
Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 100

Власність та дозволи

Торгові марки

Актуально на
22.06.2022

Дані відсутні у реєстрах
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Об'єкти нерухомості
Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 22.02.2022

2124 об’єктів на 22.02.2022

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

7 транспортних засобів

Ліцензії

2 ліцензії

Податкова та інші державні
органи
Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

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

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

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

Історія 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 19.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Платник податків має податковий борг

Індивідуальний податковий номер: 349968718122
Дата реєстрації: 22.04.2009
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 349968718122
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 01.01.2017
Причина анулювання: втрата чинностi спец. режиму оподаткування ПДВ
Підстава анулювання: Анульовано за рiшенням контролюючого органу

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 19.05.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 19.05.2022)

Путивльська районна державна адміністрація Сумської області

Судова практика та виконавчі
провадження
(Згадування у документах)
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Актуально на
25.02.2022

Цивільні судові справи
(всього 29 документів)

Кримінальні судові справи

05.10.2021

№ рішення 100121941

31.05.2021

№ рішення 97307489

24.03.2021

№ рішення 95795828

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 80 документів)

02.02.2022

№ рішення 102914121

28.01.2022

№ рішення 102854131

24.12.2021

№ рішення 102220182

27.01.2022

№ рішення 103025479

28.08.2021

№ рішення 99227554

28.08.2021

№ рішення 99455160

27.06.2019

№ рішення 82675502

Адміністративні судові справи
(всього 76 документів)

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 1 документ)

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 2 документи)

Офіційні повідомлення

06.07.2022, 14:30

920/84/22

10.08.2022, 15:30

584/1144/21

Актуально на
27.06.2022

19.10.2018

10.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

19.10.2018

10.06.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з питань праці

07.02.2018

Місяць початку: жовтень 2018. Розділ I. Документальні планові
перевірки платників податків - юридичних осіб

Всього

12
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16.11.2017

18.06.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

16.11.2017

18.06.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна служба
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Всього

12

Перевірки державними службами

1.

Актуально на
25.02.2022

Контролюючий орган

Тип перевірки

Дата проведення

Контролюючий орган Державна екологічна інспекція України

Тип перевірки Планова

Дата проведення 20.09.2022

Предмет здійснення заходу

Дотримання вимог природоохоронного законодавства

Місце проведення перевірки

Україна, 41532, Сумська обл., Путивльський р-н, село Мазівка(з), вул.Миру,
будинок 14

Всього запланованих перевірок: 1 Перейдіть до розділу щоб переглянути всі записи
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