Увага! Дані змінюються щоденно.

Актуально на 12.04.2020

Повне досьє на кожну
компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У РІВНЕНСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Код ЄДРПОУ 34922678

Анкета

Актуально на 08.07.2020

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи

ГОЛОВНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ У РІВНЕНСЬКІЙ
ОБЛАСТІ

Статус юридичної особи

В стані припинення

Код ЄДРПОУ

34922678

Дата реєстрації

12.02.2007 (13 років 4 місяці)

Організаційно-правова форма

ОРГАН ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

Форма власності

Державна власність / власність територіальних громад

Види діяльності

84.11 Державне управління загального характеру

Уповноважені особи

САЛЬЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА — керівник з 02.08.2018 (відповідно до
положення)
САЛЬЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА — підписант з 02.08.2018 (відповідно
до положення)
САЛЬЧУК ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА — голова комісії з припинення або
ліквідатор
копіювати

Контакти з ЄДР
Контакти з тендерів
Контактна інформація

Адреса:

Власність та дозволи

33028, Рівненська обл., місто Рівне,
ВУЛИЦЯ ЗАМКОВА, будинок 29

Актуально на 12.04.2020

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості

5 об'єктів

Земельні ділянки

2 об'єкти

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

9 транспортних засобів

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Податкова та інші державні
органи
Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.04.2020)

Перебуває на обліку в контролюючому органі як такий, що
припиняється

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнеспартнера»
(станом на 07.04.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту
етилового

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 09.07.2020

Інформація про особу наявна в базі
Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 30.03.2007
Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 21.12.2016
Ознака неприбутковості: 0031 бюджетні установи
Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до
Реєстру або зміну ознаки неприбутковості
Дата рішення: 21.12.2016
Номер рішення: 1617164601500
Тип рішення: присвоєння ознаки неприбутковостi

Реєстр платників ПДВ
(станом на 09.07.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 349226717169
Дата реєстрації: 18.04.2007

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 09.07.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 12.04.2020)

1717019-8820

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 12.04.2020)
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Судова практика та
виконавчі провадження
(Згадування у документах)
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Актуально на 12.04.2020, 10:51:14

Цивільні судові справи
(всього 180 документів)

Кримінальні судові справи
(всього 13 документів)

Господарські судові справи
(всього 852 документи)

Адміністративні судові справи
(всього 1 026 документів)

Справи про адміністративні
правопорушення
(всього 10 документів)

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи

03.06.2020

№ рішення 89621185

10.03.2020

№ рішення 88102331

03.03.2020

№ рішення 87979486

28.11.2019

№ рішення 85951558

28.11.2019

№ рішення 85951555

12.11.2019

№ рішення 85579163

24.03.2020

№ рішення 88386329

27.02.2020

№ рішення 87868735

14.02.2020

№ рішення 87596299

25.06.2020

№ рішення 90073426

24.06.2020

№ рішення 89997804

24.06.2020

№ рішення 90029866

24.06.2019

№ рішення 82780691

30.05.2019

№ рішення 82387227

16.04.2019

№ рішення 81230009

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 7 документів)

Офіційні повідомлення
YouControl - повне досьє на кожну компанію України

15.07.2020, 11:45

911/1427/18

16.07.2020, 10:15

569/18100/13-ц

21.07.2020, 12:00

817/1550/16

Актуально на 08.07.2020

18.10.2019

Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в
результаті ліквідації

09.02.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

27.02.2008

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

11.02.2007

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього
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