
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРУКАРНЯ МАКАРІВСЬКА"

FinScore  B/2,7

Фінансовий ризик  Помірний

Фінансова стійкість  Достатній рівень

Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

Важлива інформація. Ці дані можна отримувати автоматично прямо у вашу систему обліку. Дізнатись більше

Експрес-аналіз 
Аналітичний показник на основі 75 факторів

C


Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 0

Проблем не виявлено 73

ПОКАЗАТИ ВАЖЛИВІ ФАКТОРИ (2)

Фінансовий скоринг 

https://youcontrol.com.ua/api/


MarketScore  C/2

Ринкова потужність  Середня

Потенціал до лідерства  Посередній

Ринковий скоринг 

Повне найменування юридичної особи

Скорочена назва

Статус юридичної особи

Код ЄДРПОУ

Дата реєстрації

Уповноважені особи

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

Анкета

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДРУКАРНЯ

МАКАРІВСЬКА"

ТОВ "ДРУКАРНЯ МАКАРІВСЬКА"

Не перебуває в процесі припинення

41194359

06.03.2017 (2 роки 11 місяців)

БЕЛЬМЕГА РОМАН МИХАЙЛОВИЧ — керівник (виконуючий обов'язки)

Зв'язків не знайдено



Розмір статутного капіталу

Організаційно-правова форма

Форма власності

Види діяльності

ЄДР ТЕНДЕРИ

Контактна
інформація

Адреса: 08000, Київська обл., Макарівський район, селище міського типу Макарів, ВУЛИЦЯ БОГДАНА

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, будинок 9

5 000,00 грн

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Недержавна власність

Основний:

18.12 Друкування іншої продукції

Інші:

18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних

послуг

18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею

послуг

47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в

спеціалізованих магазинах

58.11 Видання книг

58.19 Інші види видавничої діяльності

Контакти з ЄДР



E-mail: mdrukarnya@mail.ru

Телефон: 0457851449

Компанія на карті Показати на мапі

Відомості про органи управління юридичної
особи

Доля держави в підприємстві згідно з
реєстром Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

Хто насправді стоїть за компанією?

Учасники та бенефіціари

ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР

ХАЛІМОН СВІТЛАНА ФЕДОРІВНА
Адреса засновника: 08001, Київська обл., Макарівський район, селище міського
типу Макарів, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 7-В

Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

mailto:mdrukarnya@mail.ru


Знаходьте пов'язані з контрагентом особи і компанії.

ВІДКРИТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки 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

Власність та дозволи

Перевірка в списках санкцій

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=25785655&tb=relations3


7 санкційних списків
Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Детальніше

Податкова та інші державні органи

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 01.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся
більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 02.03.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 03.03.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 03.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 03.03.2020)

Інформація про особу наявна в базі
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.07.2017

Ставка: 5,00%

Група: 3

Дані про реєстраційний номер платника єдиного
внеску
(станом на 03.03.2020)

10000000871370



ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 03.03.2020)

Макарівська районна державна адміністрація Київської області

Фінанси

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Тендери

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Судова практика та виконавчі провадження 
(Згадування у документах)

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=25785655&tb=sfs
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=25785655&tb=finance
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=25785655&tb=government-procurement


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

Керівники / Підписанти

(всього 2 особи)
Бельмега Роман Михайлович — керівник станом на 02.03.2020

Музиченко Олена Миколаївна — керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари

(всього 1 особа)
Халімон Світлана Федорівна — учасник станом на 02.03.2020

Пов'язані фізичні особи

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=25785655&tb=courts
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=25785655&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=25785655&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=0&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonName%5D=%D0%91%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5%D0%B3%D0%B0+%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD+%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=25785655&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=0&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonName%5D=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=25785655&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=2
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=25785655&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=2&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonName%5D=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%BC%D0%BE%D0%BD+%D0%A1%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Отримувачі доходу

(всього 1 особа)
Музиченко Олена Миколаївна — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на
18.03.2019

Суб'єкти декларування

(всього 1 особа)
Музиченко Роман Володимирович — суб'єкт декларування станом на 18.03.2019

Національні публічні діячі Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами

декларування

(всього 1 особа)

Музиченко Олена Миколаївна — особи пов'язані з суб'єктами декларування станом на
18.03.2019

Особи пов'язані з публічними діячами Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання Інформація відсутня у реєстрах

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Перевірки державними службами

Заплановано перевірок
Дані відсутні у реєстрах

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=25785655&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRel%5D%5B0%5D=1000
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=25785655&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRel%5D%5B0%5D=1000&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonName%5D=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=25785655&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=5
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=25785655&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=5&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonName%5D=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD+%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=25785655&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=7
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=25785655&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=7&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonName%5D=%D0%9C%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=25785655&tb=all-persons



