Увага! Дані змінюються щоденно.

Актуально на 28.06.2022

Повне досьє на кожну
компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТІЛСЕРВІС"
Код ЄДРПОУ 39445402

Анкета

Актуально на
28.06.2022

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 "СТІЛСЕРВІС"

Скорочена назва

ТОВ "СТІЛСЕРВІС"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

39445402

Дата реєстрації

16.10.2014 (7 років 8 місяців)

Уповноважені особи

ПИПА ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ
— 08.06.2016, керівник

Розмір статутного капіталу

150 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність
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Види діяльності

Основний:
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
Інші:
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння
олійних культур
01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів
10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп'яної промисловості
24.45 Виробництво інших кольорових металів
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами
для тварин
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та
жирами
46.62 Оптова торгівля верстатами
77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарнотехнічним обладнанням
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним
устаткованням і приладдям до нього
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
52.10 Складське господарство
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна
38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устатковання
38.32 Відновлення відсортованих відходів

Контакти з ЄДР
Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 04119, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ЯКІРА, будинок 10-А, офіс 13

Телефон:

+380676175404

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
28.06.2022

Відомості про органи управління юридичної
особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ПИПА ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 84043, Донецька обл., Олександрівський р-н, село
Степанівка, ВУЛИЦЯ ЧАЙКОВСЬКОГО, будинок 9
Країна реєстрації:

Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 150 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%
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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

ПИПА ЄВГЕН АНАТОЛІЙОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Адреса бенефіціара: Україна, 84043, Донецька обл., Краматорський р-н, село
Степанівка, Іллінівська ТГ, вул.Чайковського, будинок 9
Тип бенефіціарного володіння: 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
28.06.2022

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 18.11.2021

Дані відсутні у реєстрах на 18.11.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

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 08.06.2022)

Платник податків не має податкового 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

Дійсне свідоцтво ПДВ
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(станом на 19.05.2022)

Індивідуальний податковий номер: 394454026599
Дата реєстрації: 01.12.2014

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)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі
провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
25.02.2022

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 25 документів)

15.02.2022

№ рішення 103324623

21.10.2021

№ рішення 101161702

01.09.2021

№ рішення 99352982

25.01.2021

№ рішення 94384529

01.12.2020

№ рішення 93242849

15.10.2020

№ рішення 92252587

Адміністративні судові справи
(всього 21 документ)

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Офіційні повідомлення

Актуально на
28.06.2022

16.10.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Перевірки державними службами

Контролюючий орган
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Актуально на
25.02.2022

Тип перевірки

Дата проведення

1.

Контролюючий орган Державна податкова служба України

Тип перевірки Планова

Дата проведення 06.2022

Предмет здійснення заходу

Розділ I. Документальні планові перевірки платників податків - юридичних
осіб, Підрозділ Б. Інші платники податків, I група - основні підприємства

Місце проведення перевірки

Україна, м. Київ

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