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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРВІТ2014"
Код ЄДРПОУ 39456812

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 "ЮРВІТ-2014"

Скорочена назва

ТОВ "ЮРВІТ-2014"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

39456812

Дата реєстрації

24.10.2014 (7 років 8 місяців)

Уповноважені особи

КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
— керівник
КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
— представник

Розмір статутного капіталу

364 495,54 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна
Інші:
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання
77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі
комп'ютери
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів
81.21 Загальне прибирання будинків
81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів
81.29 Інші види діяльності із прибирання
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

Контакти з ЄДР
YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 53200, Дніпропетровська обл.,
місто Нікополь, ВУЛИЦЯ ГЕРОЇВ
ЧОРНОБИЛЯ, будинок 74

E-mail:

mitandaster@ukr.net

Телефон:

+380662715520

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
28.06.2022

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

КАНЦУР ВІТАЛІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 53211, Дніпропетровська обл., місто Нікополь,
ВУЛИЦЯ ОТАМАНСЬКА, будинок 12, квартира 18
Країна реєстрації:

Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 182 247,77 грн
Частка (%): 50,0000%

ЄВТУШЕНКО ТЕТЯНА ЄВГЕНІВНА
Адреса засновника: Україна, 53200, Дніпропетровська обл., місто Нікополь,
ВУЛИЦЯ БУЗКОВА, будинок 23
Країна реєстрації:

Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 182 247,77 грн
Частка (%): 50,0000%

Власність та дозволи

Торгові марки

Актуально на
09.02.2021

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість

Земельні ділянки

1 об’єктів на 21.04.2020

Дані відсутні у реєстрах на 21.04.2020

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

2 транспортних засоби

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Податкова та інші державні
органи
YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.02.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнеспартнера»
(станом на 08.02.2021)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб’єктів
господарювання, які мають податковий
борг»
(станом на 01.01.2022)

Платник податків має податковий борг 3 200 грн

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 18.11.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу наявна в базі

Державний: 0 грн
Місцевий: 3 200 грн

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.04.2019
Ставка: 5,00%
Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 18.11.2019)

Нікопольська районна 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

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 2 документи)
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18.10.2021

№ рішення 100361075

22.05.2018

№ рішення 74359945

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

24.10.2014

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

© YouControl. All rights reserved

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

