Увага! Дані змінюються щоденно.

Актуально на 16.06.2022

Повне досьє на кожну
компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"АГРОКОМПАНІЯ ПРИКАРПАТТЯ"
LLC "AGROCOMPANY PRYKARPATTYA"

Входить у групу
Дізнайтесь в платних
тарифах

Код ЄДРПОУ 41481188

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 "АГРОКОМПАНІЯ
ПРИКАРПАТТЯ"

Скорочена назва

ТОВ "АГРОКОМПАНІЯ ПРИКАРПАТТЯ"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "AGROCOMPANY PRYKARPATTYA"
Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "AGROCOMPANY PRYKARPATTYA"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

41481188

Дата реєстрації

26.07.2017 (4 роки 11 місяців)

Уповноважені особи

ІВАНЧУК ГАЛИНА ІВАНІВНА
— керівник (Підписувати, укладати правочини (договори/додаткові угоди і
т.п.)до договорів оренди землі щодо їх припинення/розірвання/заміни
сторони-орендаря/заміну терміну оренди, правочини, згідно яких право
оренди (користування) земельною ділянкою передається третім особам,
здійснювати будь-які дії або вчиняти правочини щодо передачі/відчуження
товариством будь-яким чином переважного права купівлі земельної ділянки
сільськогосподарського призначення іншій особі, відмови товариства від
переважного права купівлі земельної ділянки сільськогосподарського
призначення, тільки за рішенням вищого органу управління.)

Розмір статутного капіталу

10 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа

Статут

Форма власності

Недержавна власність
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Види діяльності

Основний:
01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння
олійних культур
Інші:
01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів
01.46 Розведення свиней
01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві
01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами
для тварин
46.23 Оптова торгівля живими тваринами
49.20 Вантажний залізничний транспорт
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового
призначення
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
52.10 Складське господарство
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

Контакти з ЄДР
Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 77400, Івано-Франківська обл.,
Івано-Франківський р-н, місто
Тисмениця, вул.Галицька, будинок 93

Телефон:

+38(034)-271-23-00

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
28.06.2022

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ТНА КОРПОРЕЙТ СОЛЮШНЗ ЛЛС (TNA CORPORATE SOLUTIONS LLC)
Адреса засновника: Сполучені Штати Америки, 610, В. БРОДВЕЙ, ОФІС 201,
ДЖЕКСОН ВАЙОМІНГ, 83001, СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ
Країна реєстрації:

США

Розмір внеску до статутного фонду: 10 000,00 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

ПІАЦЦА НІКОЛАС ЕНТОНІ
Країна громадянства бенефіціара: Сполучені Штати Америки
Адреса бенефіціара: Сполучені Штати Америки, 14-ТА СТРІТ, ОФІС 414, МІСТО
КОУДІ, ВАЙОМІНГ, 82414, США
Тип бенефіціарного володіння: Не прямий вирішальний вплив
Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 100
Відомості про юридичних осіб, через яких здійснюється опосередкований вплив
на юридичну особу: ТНА КОРПОРЕЙТ СОЛЮШНЗ ЛЛС (TNA CORPORATE
SOLUTIONS LLC)

Власність та дозволи

Торгові марки

Актуально на
16.06.2022

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість

Земельні ділянки

Дані не отримувались

Дані не отримувались

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

62 транспортних засоби

Ліцензії

7 ліцензій

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)

Історія 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 19.05.2022)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Платник податків має податковий борг
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Індивідуальний податковий номер: 414811809138
Дата реєстрації: 15.08.2017

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)

Тисменицька районна державна адміністрація

Судова практика та виконавчі
провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
25.02.2022

Цивільні судові справи
(всього 2 документи)

07.06.2021

№ рішення 97555426

02.02.2021

№ рішення 94670305

09.02.2021

№ рішення 94750219

24.02.2020

№ рішення 87781865

24.02.2020

№ рішення 87781861

02.02.2022

№ рішення 103277954

12.01.2022

№ рішення 102549842

12.01.2022

№ рішення 102549843

05.01.2022

№ рішення 102427484

05.01.2022

№ рішення 102445507

30.11.2021

№ рішення 101504288

Кримінальні судові справи
(всього 7 документів)

Господарські судові справи
(всього 47 документів)

Адміністративні судові справи
(всього 14 документів)

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду
(всього 1 документ)

Офіційні повідомлення
YouControl - повне досьє на кожну компанію України

30.06.2022, 11:30

921/92/22

Актуально на
28.06.2022

19.10.2018

30.07.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

19.10.2018

30.07.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна екологічна
інспекція України

19.10.2018

30.07.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з питань праці

Всього

3

Перевірки державними службами

1.

Актуально на
25.02.2022

Контролюючий орган

Тип перевірки

Дата проведення

Контролюючий орган Державна служба України з питань безпечності

Тип перевірки Планова

Дата проведення 03.10.2022

харчових продуктів та захисту споживачів

Предмет здійснення заходу

Додержання законодавства у сфері захисту рослин

Місце проведення перевірки

Україна, 77400, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, місто Тисмениця,
ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА, будинок 93

2.

Контролюючий орган Державна служба України з питань геодезії,

Тип перевірки Планова

Дата проведення 03.10.2022

картографії та кадастру

Предмет здійснення заходу

Додержання законодавства у сферах використання та охорони земель

Місце проведення перевірки

Україна, 77400, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, місто Тисмениця,
ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА, будинок 93

3.

Контролюючий орган Державна служба України з питань безпечності

Тип перевірки Планова

Дата проведення 03.10.2022

харчових продуктів та захисту споживачів

Предмет здійснення заходу

Дотримання вимог законодавства у сфері щодо сільськогосподарських
рослин під час створення, дослідження та практичного використання ГМО у
відкритих системах на підприємствах, в установах та організаціях
агропромислового комплексу

Місце проведення перевірки

Україна, 77400, Івано-Франківська обл., Тисменицький р-н, місто Тисмениця,
ВУЛИЦЯ ГАЛИЦЬКА, будинок 93

Всього запланованих перевірок: 3 Перейдіть до розділу щоб переглянути всі записи
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