Увага! Дані змінюються щоденно.

Актуально на 18.11.2021

Повне досьє на кожну
компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША
ПОЛІСЬКА СТАРАТЕЛЬСЬКА АРТІЛЬ»
LLC «PERSHA POLISKA STARATELSKA ARTIL»
Код ЄДРПОУ 44244192

Анкета

Актуально на
26.06.2022

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 18.11.2021)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРША ПОЛІСЬКА
СТАРАТЕЛЬСЬКА АРТІЛЬ»

Скорочена назва

ТОВ «ПЕРША ПОЛІСЬКА СТАРАТЕЛЬСЬКА АРТІЛЬ»

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY «PERSHA POLISKA STARATELSKA ARTIL»
Скорочене найменування іноземною мовою
LLC «PERSHA POLISKA STARATELSKA ARTIL»

Статус юридичної особи
(Актуально на 18.11.2021)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

44244192

Дата реєстрації

05.07.2021 ( 11 місяців)

Уповноважені особи

КУРАЧ ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА
— директор, керівник

Розмір статутного капіталу

45 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа

Модельний статут

Форма власності

Недержавна власність
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Види діяльності

Основний:
08.91 Добування мінеральної сировини для хімічної промисловості та
виробництва мінеральних добрив
Інші:
01.50 Змішане сільське господарство
02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві
03.12 Прісноводне рибальство
08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу,
крейди та глинистого сланцю
08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну
08.92 Добування торфу
08.99 Добування інших корисних копалин та розроблення кар'єрів, н.в.і.у.
09.90 Надання допоміжних послуг у сфері добування інших корисних копалин
та розроблення кар'єрів
16.10 Лісопильне та стругальне виробництво
23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного
каменю
32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів
32.13 Виробництво біжутерії та подібних виробів
32.99 Виробництво іншої продукції, н.в.і.у.
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.13 Розвідувальне буріння
46.17 Діяльність посередників у торгівлі продуктами харчування, напоями та
тютюновими виробами
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими
товарами
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами
для тварин
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарнотехнічним обладнанням
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та
санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення
або через мережу інтернет
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з
ними діяльність
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування в цих сферах
82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг

Контакти з ЄДР
Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 33027, Рівненська обл., місто
Рівне(з), вул.Данила Галицького,
будинок 19, офіс 210

E-mail:

0679507544l@gmail.com

Телефон:

+38(067)-950-75-44,

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Відомості про органи управління юридичної
особи

Актуально на
26.06.2022

Вищий: Загальні збори учасників. Виконавчий: Директор.
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Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

КУРАЧ ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА
Адреса засновника: Україна, 33022, Рівненська обл., місто Рівне(з), пр.Князя
Романа, будинок 8, квартира 33
Країна реєстрації:

Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 45 000,00 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

КУРАЧ ЛЮДМИЛА ПЕТРІВНА
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Адреса бенефіціара: Україна, 33022, Рівненська обл., Рівненський р-н, місто
Рівне, пр.Князя Романа, будинок 8, квартира 33.
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
18.11.2021

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

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

1 ліцензія

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 11.11.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнеспартнера»

Платник податків не має податкового боргу
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(станом на 17.11.2021)
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

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 18.11.2021)

Управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської
ради

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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