Увага! Дані змінюються щоденно.

Актуально на 24.10.2019

Повне досьє на кожну
компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОРК СТАРТ"
Код ЄДРПОУ 39952251

Анкета

Актуально на 18.11.2019

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 19.11.2019)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВОРК СТАРТ"

Скорочена назва

ТОВ "ВОРК СТАРТ"

Статус юридичної особи
(Актуально на 19.11.2019)

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

39952251

Дата реєстрації

15.08.2015 (4 роки 3 місяці)

Уповноважені особи

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
КРЮЧКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ — керівник
копіювати

Розмір статутного капіталу

1 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

Види діяльності

Основний:
78.20 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування
Інші:
78.10 Діяльність агентств працевлаштування
79.11 Діяльність туристичних агентств
82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша
спеціалізована допоміжна офісна діяльність
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна
74.20 Діяльність у сфері фотографії
74.30 Надання послуг перекладу
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Контактна інформація
Адреса:

76018, Івано-Франківська обл., місто
Івано-Франківськ, ВУЛИЦЯ
ВОЛОДИМИРА ВЕЛИКОГО, будинок
14

Телефон:

+380342766016

Учасники та бенефіціари

Актуально на 18.11.2019

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ; ДИРЕКТОР

Доля держави в підприємстві згідно з
реєстром Фонду держмайна України

0%

Перелік засновників юридичної особи

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
КРЮЧКОВ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
Адреса засновника: 53300, Дніпропетровська обл., місто Орджонікідзе,
ВУЛИЦЯ Г. ПРАВДА, будинок 35, квартира 74
Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на 24.10.2019

Торгові марки

Дані відсутні у реєстрах

Нерухомість

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Перевірка в списках санкцій
Країни

Країна та державний орган

Актуально на 18.11.2019

Кількість санкційних списків

Статус

7 санкційних списків

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках
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Санкції РНБО (Ради національної
безпеки і оборони України)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Органи влади України, а також інші установи в межах
компетенції блокують або забороняють проведення операцій
за участю осіб і організацій, що перебувають в санкційних
списках.

Санкційний список Міністерства
Фінансів США (SDN List)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

В нього потрапляють юрособи та фізособи, чиї активи
заморожуються, і громадянам США забороняється
здійснювати з ними транзакції. Також даний ресурс включає і
інші списки санкцій, які веде Відділ по контролю за
зовнішніми активами Міністерства фінансів США , в.т.ч. список
осіб, які ухиляються від санкцій.

Санкційний список Канади проти
РФ у зв'язку з подіями в Україні

оновлюється щотижня

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

В нього включено всі особи і організації, які підлягають
цільовим фінансовими санкціями або заборонам на поїздки
відповідно до австралійських законів про санкції.

Санкційний список Великобританії

оновлюється щотижня

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

В списку є інформація про фізосіб і організації, дії яких
підривають територіальну цілісність, суверенітет і
незалежність України, формувався з 2014 року.

Зведений санкційний список
Австралії

оновлюється щотижня

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Канадські економічні санкції. Положення про спеціальні
економічні заходи (Росія)

Санкційний список ЄС

оновлюється щотижня

оновлюється щотижня

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Консолідований список осіб / організацій, до яких застосовані
фінансові санкції Великобританії, в т.ч. заморожування
активів, а також список осіб, яких стосуються обмежувальні
заходи, з урахуванням дій Росії, що дестабілізують ситуацію в
Україні.
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оновлюється щотижня

Санкційний список Японії проти РФ
у зв'язку з подіями в Україні

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

В список включені особи і організації. До них застосовано
обмеження на експорт зброї і товарів військового
призначення, а також обмеження на операції з капіталом

оновлюється щотижня

Податкова та інші державні
органи
Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.10.2019)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнеспартнера»
(станом на 22.10.2019)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 24.10.2019)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 24.10.2019)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 24.10.2019)

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

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 24.10.2019)

10000000453084

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 24.10.2019)

2

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 24.10.2019)

Виконавчий комітет Івано-Франківської міської ради

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

Фінанси
Фінансові показники, тис.грн.
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Показники

2016

2017

2018

Активи

XX XXXXX

XX XXXXX

XX XXXXX

Зобов'язання

XX XXXXX

XX XXXXX

XX XXXXX

Виручка

XX X XX

XX X XX

XX X XX

ДИВІТЬСЯ ДЕМО-ДАНІ

Судова практика та
виконавчі провадження
(Згадування у документах)

Актуально на 24.10.2019, 02:26:36

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

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Офіційні повідомлення

Актуально на 18.11.2019

15.08.2015

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього
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