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Увага! ! Дані  змінюються  щоденно..  Актуально на 27.01.2020

 Повне досьє на кожну 
компанію України

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " "ГЕОЗЕМІНВЕСТ""
Код ЄДРПОУ 36629821

Сьогодні

Сьогодні

Експрес-аналіз
Аналітичний показник на основі 75 факторів

Фактор Повідомлення Актуально на

Широкий перелік
зареєстрованих видів діяльності 

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення
реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

Податковий борг 

Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не
сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового зобов'язання
(пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів здійснюють
погашення податкового боргу, організовують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту майна платника
податків, який має податковий борг, та / або зупинення видаткових операцій на його рахунках в банку. Таким чином,
податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю контрагента, а також з
його фінансовою спроможністю в цілому.

Експрес--аналіз  контрагента Актуально  на  27.01.202027.01.2020

A
Потрібна особлива увага 0

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 73

Кількість видів діяльності: 14

Платник податків має податковий
борг станом на 26.01.2020



FinScore  C/2,3

Фінансовий ризик  Середній
Розраховано на даних за 2016 рік,
більш актуальні дані відсутні для
обрахунку

Фінансова стійкість  Задовільний рівень

Фінансовий скоринг

MarketScore  C/1.7

Ринковий скоринг
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ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з
60 60 реєстрів  України актуальну на момент запиту

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕОЗЕМІНВЕСТ"

Статус юридичної особи Не  перебуває  в  процесі  припинення

Код ЄДРПОУ 36629821

Дата реєстрації 14.08.2009 (10 років 5 місяців)

Уповноважені особи Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
ПЕРЕПЕЛИЦЯ МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ — керівник з 11.09.2014
Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
ПЕРЕПЕЛИЦЯ МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ — підписант
копіювати

Зв’язок з національними публічними діячами
та/або пов’язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 31 500,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання
послуг технічного консультування в цих сферах
Інші:
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими
оліями та жирами
46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі
рибою, ракоподібними та молюсками
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування,
напоями та тютюновими виробами
47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та
цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах
47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
56.30 Обслуговування напоями
74.20 Діяльність у сфері фотографії
41.10 Організація будівництва будівель
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Ринкова потужність  Середня
Розраховано на даних за 2016 рік,
більш актуальні дані відсутні для
обрахунку

Потенціал до лідерства  Посередній

Анкета Актуально  на 27.01.2020 27.01.2020
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Країна та державний орган Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних
особах

Контактна інформація
Адреса: 03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ КЕРЧЕНСЬКА,

будинок 7/7

Телефон: 581-52-41
582-52-32

Відомості про органи управління юридичної
особи

Доля держави в підприємстві згідно з
реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
ПЕРЕПЕЛИЦЯ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
Адреса засновника: 08150, Київська обл., Києво-Святошинський район,
селище міського типу Чабани, ВУЛИЦЯ МАШИНОБУДІВНИКІВ, будинок
6-Б, квартира 20
Розмір внеску до статутного фонду: 31 500,00 грн
Частка (%): 100,0000%

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

Країни

      

 Кількість санкційних списків

7 санкційних списків

Учасники  та  бенефіціари Актуально  на 27.01.2020 27.01.2020

Власність  та  дозволи Актуально  на 27.01.2020 27.01.2020

Перевірка  в  списках  санкцій Актуально  на 26.01.2020 26.01.2020
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 Санкції РНБО (Ради національної
безпеки і оборони України)

 Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

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.

оновлюється щотижня

 Санкційний список Міністерства
Фінансів США (SDN List)

 Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

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.

оновлюється щотижня

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

 Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня

 Санкційний список ЄС  Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня

 Зведений санкційний список
Австралії

 Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

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

оновлюється щотижня
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 Санкційний список Великобританії  Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

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.

оновлюється щотижня

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

 Відсутня інформація
по особі або
пов'язаних особах

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

Актуально  на  27.01.202027.01.2020

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.01.2020)

Перебуває  на  обліку  в  органах  доходів  та  зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 26.01.2020)

Платник  податків  має  податковий  борг

Реєстр «Інформація про суб’єктів
господарювання, які мають
податковий борг»
(станом на 01.12.2019)

Платник  податків  має  податковий  борг 190  190 грн
Державний:
Місцевий:

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
(станом на 27.01.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 27.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 27.01.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок:  01.01.2016
Ставка: 5,00%
Група: 3
Дата виключення з реєстру: 01.10.2017

Дані про реєстраційний номер
платника єдиного внеску
(станом на 27.01.2020)

10-20813

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Фінансові показники, тис.грн.

Показники 2011 2013 2014 2015 2016

Активи 100 – 110 330 – 340 470 – 480 150 – 160 85 – 90

Зобов'язання 130 – 140 320 – 330 65 – 70 до 10000 25 – 30

Виручка 240 – 250 420 – 430 500 – 510 160 – 170 110 – 120

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2016 100 000 - 150 000 0

2015 150 000 - 200 000 0

2014 500 000 - 550 000 0

2013 400 000 - 450 000 0

2011 200 000 - 250 000 0

2010 150 000 - 200 000 3 933

2009 до 100 000 0

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного
внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 27.01.2020)

35

Місцезнаходження реєстраційної
справи
(станом на 27.01.2020)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Тендери
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https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10480527&tb=sfs
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10480527&tb=finance


ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 15 документів) 21.11.2019 № рішення 85787188

26.09.2019 № рішення 84525525

20.09.2019 № рішення 84406714

Господарські судові справи
(всього 2 документи) 20.12.2018 № рішення 78925383

04.09.2018 № рішення 76235615

Адміністративні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні
правопорушення
(всього 2 документи)

20.03.2012 № рішення 50363677

15.03.2012 № рішення 51264927

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду Інформація відсутня у реєстрах

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Всього 1

14.08.2009 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Судова  практика  та
виконавчі  провадження  
((Згадування  у  документах))

Актуально  на 27.01.2020, 19:56:44 27.01.2020, 19:56:44

Офіційні  повідомлення Актуально  на 26.01.2020 26.01.2020

Пов''язані  фізичні  особи
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https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=85787188&cid=10480527
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=84525525&cid=10480527
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=84406714&cid=10480527
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10480527&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=3
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=78925383&cid=10480527
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=76235615&cid=10480527
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10480527&tb=courts&CourtSearch%255BfilterLpf%255D%255B0%255D=5
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=50363677&cid=10480527
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=51264927&cid=10480527
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10480527&tb=courts&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10480527&tb=publications&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/card/publication-details/bulletin-info/?id=10480528&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


Керівники / Підписанти
(всього 4 особи)

Перепелиця Максим Григорович — керівник станом на 04.08.2019
Перепелиця Максим Григорович — підписант станом на 04.08.2019
Гринаковський Володимир Володимирович — керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари
(всього 2 особи)

Липова Яна Валентинівна — учасник станом на 04.08.2019
Перепелиця Олена Вікторівна — учасник станом на 04.08.2019

Отримувачі доходу Інформація відсутня у реєстрах

Суб'єкти декларування
(всього 1 особа)

Липовий Олег Олександрович — суб'єкт декларування станом на
18.02.2019

Національні публічні діячі Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування
(всього 1 особа)

Липова Яна Валентинівна — особи пов'язані з суб'єктами декларування
станом на 18.02.2019

Особи пов'язані з публічними діячами Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання Інформація відсутня у реєстрах

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Найменування  юридичної  особи  

14.08.2009
Дата зміни

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГЕОЗЕМІНВЕСТ" 

Контактна  інформація
((всього 5  5 змін))

16.06.2016
Актуально на

03151, м.Київ, ВУЛИЦЯ КЕРЧЕНСЬКА, будинок 7/7 
Тел: 581-52-41, 582-52-32 

24.09.2014
Дані перевіряються

М.КИЇВ СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ ВУЛ.КЕРЧЕНСЬКА БУД.7/7 
Тел: 581-52-41, 5825232 
Факс: 5815292 

14.02.2014
Дані перевіряються

М.Киев, вул. Керченська, буд.7/7 
Тел: 044581-52-41, 0445825232 
Факс: 5815292 

28.01.2013
Дані перевіряються

м. Київ, Район - Солом'янський, ВУЛ.КЕРЧЕНСЬКА , БУД.7/7 
Тел: 581-52-41, 5825232 
Факс: 5815292 

17.08.2009
Дані перевіряються

М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. КЕРЧЕНСЬКА БУД. 7/7 
Факс: 5815292 

13.08.2009
Актуально на

03151, М.КИЇВ, СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ КЕРЧЕНСЬКА,
БУДИНОК 7/7 

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10480527&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10480527&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=0&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonName%255D=%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258F+%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BC+%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10480527&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=0&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonName%255D=%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258F+%25D0%259C%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BC+%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25B3%25D0%25BE%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10480527&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=0&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonName%255D=%25D0%2593%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580+%25D0%2592%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BC%25D0%25B8%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10480527&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=2
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10480527&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=2&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonName%255D=%25D0%259B%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0+%25D0%25AF%25D0%25BD%25D0%25B0+%25D0%2592%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10480527&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=2&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonName%255D=%25D0%259F%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25B8%25D1%2586%25D1%258F+%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B0+%25D0%2592%25D1%2596%25D0%25BA%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10480527&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=5
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10480527&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=5&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonName%255D=%25D0%259B%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25B3+%25D0%259E%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2581%25D0%25B0%25D0%25BD%25D0%25B4%25D1%2580%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B8%25D1%2587
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10480527&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=7
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10480527&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonRole%255D%255B0%255D=7&CompanyPersonSearch%255BfilterPersonName%255D=%25D0%259B%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B0+%25D0%25AF%25D0%25BD%25D0%25B0+%25D0%2592%25D0%25B0%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2582%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BD%25D0%25B0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=10480527&tb=all-persons
https://youcontrol.com.ua/search/?q=03151%252C+%25D0%25BC.%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%259A%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%25A7%25D0%2595%25D0%259D%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+7%252F7&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592+%25D0%25A1%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%259C%2526%2523039%253B%25D0%25AF%25D0%259D%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+++%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.%25D0%259A%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%25A7%25D0%2595%25D0%259D%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.7%252F7&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%25B8%25D0%25B5%25D0%25B2%252C+%25D0%25B2%25D1%2583%25D0%25BB.+%25D0%259A%25D0%25B5%25D1%2580%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4.7%252F7&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25BC.+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%252C+%25D0%25A0%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD+-+%25D0%25A1%25D0%25BE%25D0%25BB%25D0%25BE%25D0%25BC%2526%2523039%253B%25D1%258F%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.%25D0%259A%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%25A7%25D0%2595%25D0%259D%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%252C+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.7%252F7&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%25A1%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%259C%2526%2523039%253B%25D0%25AF%25D0%259D%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0-%25D0%259D+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.+%25D0%259A%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%25A7%25D0%2595%25D0%259D%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.+7%252F7&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=03151%252C+%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%25A1%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%259C%2526%2523039%253B%25D0%25AF%25D0%259D%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%259D%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%259A%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%25A7%25D0%2595%25D0%259D%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590%252C+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259D%25D0%259E%25D0%259A+7%252F7&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


Керівники
((всього 2  2 зміни))

За  10 10 років  5 5 місяців  10 10 днів  наявної  звітності  змінилися  22
керівники  у  середньому  кожні  5 5 років  2 2 місяці  20 20 днів

24.09.2014
Дані перевіряються

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
ПЕРЕПЕЛИЦЯ МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ

05.03.2010
Дані перевіряються

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
ГРИНАКОВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

17.08.2009
Дані перевіряються

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
ЛИПОВИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Підписанти

16.06.2016
Актуально на

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
ПЕРЕПЕЛИЦЯ МАКСИМ ГРИГОРОВИЧ

Види  діяльності
((всього 1  1 зміна))

16.06.2016
Актуально на

71.12 - діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання
послуг технічного консультування в цих сферах

17.08.2009
Дані перевіряються

74.20.1 - ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ АРХІТЕКТУРИ; ІНЖЕНЕРНА ТА ТЕХНІЧНА
ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОВ'ЯЗАНА З БУДІВНИЦТВОМ

Перелік  засновників ( (учасників) ) юридичної  особи
((всього 1  1 зміна))

27.01.2020
Актуально на

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
ПЕРЕПЕЛИЦЯ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 08150, Київська обл., Києво-Святошинський район,
селище міського типу Чабани, ВУЛИЦЯ МАШИНОБУДІВНИКІВ, будинок
6-Б, квартира 20 
Розмір внеску в статутний фонд: 31 500 грн.

16.06.2016
Актуально на

Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
ЛИПОВА ЯНА ВАЛЕНТИНІВНА

Адреса засновника: 02102, м.Київ, Дніпровський район, ВУЛИЦЯ А.
НОВОЇ, будинок 82, квартира 36 
Розмір внеску в статутний фонд: 31 500 грн.
Перевірити як фізичну особуВідкрити в пошуку
ПЕРЕПЕЛИЦЯ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Адреса засновника: 08150, Київська обл., Києво-Святошинський район,
селище міського типу Чабани, ВУЛИЦЯ МАШИНОБУДІВНИКІВ, будинок
6-Б, квартира 20 
Розмір внеску в статутний фонд: 31 500 грн.

Додаткова  інформація  про  засновників ( (учасників) ) юридичної  особи

21.09.2010
Дані перевіряються

ПЕРЕПЕЛИЦЯ ОЛЕНА ВIКТОРIВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 31 500 грн.
ЛИПОВА ЯНА ВАЛЕНТИНIВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 31 500 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

file:///check-individuals/default/search/?q=%25D0%259F%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%2595%25D0%259F%25D0%2595%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%259C%25D0%2590%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2598%25D0%259C+%25D0%2593%25D0%25A0%25D0%2598%25D0%2593%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259F%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%2595%25D0%259F%25D0%2595%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%259C%25D0%2590%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2598%25D0%259C+%25D0%2593%25D0%25A0%25D0%2598%25D0%2593%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
file:///check-individuals/default/search/?q=%25D0%2593%25D0%25A0%25D0%2598%25D0%259D%25D0%2590%25D0%259A%25D0%259E%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2593%25D0%25A0%25D0%2598%25D0%259D%25D0%2590%25D0%259A%25D0%259E%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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05.03.2010
Дані перевіряються

БУРОВА ОЛЕНА ВІКТОРІВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 31 500 грн.

17.08.2009
Дані перевіряються

ЛИПОВИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 31 500 грн.
БУРОВА ОЛЕНА ВIКТОРIВНА 
Розмір внеску в статутний фонд: 31 500 грн.

Розмір  статутного  капіталу
((всього 1  1 зміна))

27.01.2020
Актуально на

31 500 грн.

17.08.2009
Дані перевіряються

63 000 грн.
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