Увага! Дані змінюються щоденно.

Актуально на 10.06.2022

Повне досьє на кожну
компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ЛОЯЛЬНА ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"
LTC, LLC
Код ЄДРПОУ 43381701

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 "ЛОЯЛЬНА
ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ"

Скорочена назва

ТОВ "ЛТК"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LOYAL TRADE COMPANY, LIMITED LIABILITY COMPANY
Скорочене найменування іноземною мовою
LTC, LLC

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

43381701

Дата реєстрації

03.12.2019 (2 роки 6 місяців)

Уповноважені особи

ЛЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
— 03.12.2019, керівник
ЛЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
— підписант (Відомості відсутні)

Розмір статутного капіталу

200 000,00 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
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних
засобів
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною,
живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами

46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними
матеріалами та санітарно-технічними виробами
46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим
устаткованням, суднами та літаками
YouControl - повне досьє на кожну компанію України46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами,

46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами,
залізними та іншими металевими виробами
46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом,
хутром, взуттям і шкіряними виробами
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими
товарами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям
46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною
апаратурою побутового призначення для приймання, записування,
відтворювання звуку й зображення
46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення
46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами
46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами
46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
46.48 Оптова торгівля годинниками та ювелірними виробами
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і
програмним забезпеченням
46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням,
деталями до нього
46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням
46.62 Оптова торгівля верстатами
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної
промисловості та будівництва
46.64 Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного,
швейного та трикотажного виробництва
46.65 Оптова торгівля офісними меблями
79.11 Діяльність туристичних агентств
79.12 Діяльність туристичних операторів
79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність
80.10 Діяльність приватних охоронних служб
80.20 Обслуговування систем безпеки
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
82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг
82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована
допоміжна офісна діяльність
82.20 Діяльність телефонних центрів
82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
82.92 Пакування
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарнотехнічним обладнанням
46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним
устаткованням і приладдям до нього
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах
47.22 Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними продуктами в спеціалізованих
магазинах
47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в
спеціалізованих магазинах
47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та
цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах
47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих
магазинах
47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і
програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у
спеціалізованих магазинах
47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною
апаратурою побутового призначення для приймання, записування,
відтворювання звуку й зображення
47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих
магазинах
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та
санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для
стін і підлоги в спеціалізованих магазинах
47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих
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47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих
магазинах
47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими
товарами для дому в спеціалізованих магазинах
47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах
47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в
спеціалізованих магазинах
47.63 Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих
магазинах
47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих
магазинах
47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах
47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих
магазинах
47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними
приналежностями в спеціалізованих магазинах
47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами,
домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих магазинах
47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих
магазинах
47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом
і взуттям
47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
62.02 Консультування з питань інформатизації
62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних
систем
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з
ними діяльність
63.12 Веб-портали
63.91 Діяльність інформаційних агентств
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди
66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного
забезпечення
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна
68.31 Агентства нерухомості
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
69.10 Діяльність у сфері права
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з
питань оподаткування
70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
73.11 Рекламні агентства
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
74.30 Надання послуг перекладу
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, 03162, місто Київ, ВУЛИЦЯ
ЗОДЧИХ, будинок 52

E-mail:

loyaltradecompanyua@gmail.com

Телефон:

+380956608998

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари
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Актуально на
28.06.2022

Відомості про органи управління юридичної
особи

ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

ЛЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 01021, місто Київ, КЛОВСЬКИЙ УЗВІЗ, будинок 5,
квартира 44
Країна реєстрації:

Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 200 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

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

ЛЕВЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ
Адреса бенефіціара: Україна, 01021, місто Київ, Кловський узвіз, будинок 5,
квартира 44
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
10.06.2022

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість

Земельні ділянки

1 об’єктів на 20.02.2020

Дані відсутні у реєстрах на 20.02.2020

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
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Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнеспартнера»
(станом на 09.06.2022)

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 30.03.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 30.03.2022)

Інформація про особу наявна в базі

Платник податків має податковий борг

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2020
Ставка: 5,00%
Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 30.03.2022)

Святошинська 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

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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