Увага! Дані змінюються щоденно.

Актуально на 16.06.2021

Повне досьє на кожну
компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛИС"
Код ЄДРПОУ 22918537

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 "ЛИС"

Скорочена назва

ТОВ "ЛИС"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

22918537

Дата реєстрації

26.01.1995 (27 років 5 місяців)

Уповноважені особи

ЗОРІН АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ
— керівник
ЗОРІН АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ
— підписант

Розмір статутного капіталу

250 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.
Інші:
46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів, н.в.і.у.
52.10 Складське господарство
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з
питань оподаткування
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового
призначення

Контакти з ЄДР
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Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 04078, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ДАНЧЕНКА СЕРГІЯ, будинок 28,
приміщення 342

Телефон:

+380442229354

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

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер)

ЗОРІН ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
Країна реєстрації:

Україна

Адреса засновника: УКРАЇНА, 02068, М.КИЇВ, ВУЛ.АХМАТОВОЇ, БУД.8, КВ.164

Перелік засновників юридичної особи

ЗОРІН ВОЛОДИМИР ПЕТРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 02068, місто Київ, ВУЛИЦЯ АННИ АХМАТОВОЇ ,
будинок 8, квартира 164
Країна реєстрації:

Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 200 000,00 грн
Частка (%): 80,0000%

ЗОРІНА ОЛЬГА ГРИГОРІВНА
Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ЩОРСА, будинок 15,
корпус 3, квартира 11
Країна реєстрації:

Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 50 000,00 грн
Частка (%): 20,0000%

Власність та дозволи

Торгові марки

Актуально на
16.06.2021

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 20.11.2019

Дані відсутні у реєстрах на 20.11.2019

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах
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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 11.06.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнеспартнера»
(станом на 15.06.2021)

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
(станом на 16.12.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер (анульовано): 229185326061
Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 11.03.2001
Причина анулювання: реєстрацiя платником єдиного податку
Підстава анулювання: СКАСОВАНО ДАТОЮ, НАДАНОЮ З РАЙОНУ-ПРИЗУПИНЕНО

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.02.2022)

Інформація про особу наявна в базі
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016
Ставка: 5,00%
Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 16.12.2020)

Подільська 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

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах
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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

Перевірки державними службами

Актуально на
25.02.2022

Заплановано перевірок: Немає запланованих перевірок
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