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Кількість перевірених факторів
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Недостатньо
даних для
розрахунку
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Фактор Повідомлення Актуально на

В стані припинення Статус юридичної особи: в стані
припинення

Відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України, після прийняття рішення про припинення юридичної особи, від її
імені вправі діяти лише голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії), її члени або ліквідатор. При цьому
встановлюється порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до неї. Для акціонерних товариств цей строк
складає 20 днів після надіслання кредиторові відповідного повідомлення (стаття 82 Закону України «Про акціонерні
товариства»). У випадку ліквідації боржника прострочені вимоги кредиторів задовольняються з його майна, що
залишилося після задоволення вимог, заявлених своєчасно. За відсутності такого майна вимоги вважаються
погашеними. Співробітництво з компанією, що перебуває в процесі припинення, несе ризики неможливості
задоволення вимог до неї. В тому числі через укладення договорів представником контрагента, що діяв за
відсутності/з перевищенням своїх повноважень.

Кінцеві бенефіціари не
визначені 

Кінцеві бенефіціари не вказані в ЄДР

Відсутність інформації про кінцевих бенефіціарів не дозволяє адекватно оцінити репутаційні ризики від співпраці з
контрагентом, а також може свідчити про наявність мотивів щодо приховування структури власності, яка згідно
законодавства має бути прозорою і відображеною в ЄДР.

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію
з 50 50 реєстрів  України актуальну на момент
запиту

Статус юридичної особи В  стані  припинення

Код ЄДРПОУ 32386566

Дата реєстрації 13.07.2006 (12 років 4 місяці)

Відомості про органи управління юридичної
особи
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Контактна інформація 01034, м.Київ, ВУЛ.РЕЙТАРСЬКА, будинок 35-А 

Уповноважені особи РОВНИЙ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ - керівник 
РОВНИЙ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ - голова комісії з припинення або
ліквідатор 

Ознака прибутковості Станом на 21.11.2018
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Форма власності Недержавна власність

Перелік засновників юридичної особи

Розмір статутного капіталу

Дані про відокремлені підрозділи
юридичної особи

Місцезнаходження реєстраційної справи Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Дані про перебування юридичної особи в
процесі припинення

13.07.2006 - в стані припинення 
Підстава: за судовим рішенням 

Ліцензій не знайдено

Реєстр платників ПДВ Інформація про особу відсутня в базі

Анульована реєстрація платників ПДВ Інформація  про  особу  наявна  в  базі

Індивідуальний податковий номер
(анульовано)

323865626596

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ 23.09.2004

Причина анулювання лiiквiiдацiiя  за  рiiшенням  суду

Підстава анулювання СКАСОВАНО ДАТОЮ, НАДАНОЮ З РАЙОНУ-ПРИЗУПИНЕНО

Дізнайся більше про свого бізнес-партнера Станом на 11.11.2018 
Перебуває  на  обліку  в  контролюючому  органі  як  такий, , щодо
якого  набрало  законної  сили  судове  рішення  щодо
припинення, , що  не  пов’’язане  з  банкрутством, , або  щодо
порушення  провадження  у  справі  про  припинення

Стан розрахунків платника податків з
бюджетом

Станом на 19.11.2018 
Платник  податків  не  має  податкового  боргу

Ліцензії Актуально  на 20.11.2018 20.11.2018

Інформація  про  платника
податків

Актуально  на 21.11.2018, 00:13:47 21.11.2018, 00:13:47
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Реєстр платників єдиного податку Інформація про особу відсутня в базі

Судових документів не знайдено

Всього 1

13.07.2006 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОСТАНОВЛЕННЯ СУДОВОГО РІШЕННЯ ЩОДО
ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЯКЩО ТАКЕ РІШЕННЯ НЕ
ПОВ'ЯЗАНЕ З БАНКРУТСТВОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Зміни за типом даних
Наразі дані в блоці “Історія" наповнюються і несуть лише інформаційний характер

Найменування  юридичної  особи  

28.05.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ
МЕДІЙНИЙ АЛЬЯНС" 

Контактна  інформація
((всього 1  1 зміна))

28.05.2016
Актуально на

01034, м.Київ, ВУЛ.РЕЙТАРСЬКА, будинок 35-А 
Тел: 212-37-67 

21.02.2003
Дані перевіряються

М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. РЕЙТАРСЬКА БУД. 35А 
Тел: 212-37-67 

Керівники

21.02.2003
Дані перевіряються

РОВНИЙ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Види  діяльності
((всього 1  1 зміна))

14.10.2009
Дані перевіряються

22.13.0 - ВИДАННЯ ЖУРНАЛІВ ТА ІНШИХ ПЕРІОДИЧНИХ ПУБЛІКАЦІЙ

21.02.2003
Дані перевіряються

87100 - РЕДАКЦIЇ ТА ВИДАВНИЦТВА

Додаткова  інформація  про  засновників ( (учасників) ) юридичної  особи

24.02.2003
Дані перевіряються

РОВНИЙ СЕРГІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 9 250 грн.
ЛЕБІДЬ ЮРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн.
ДЬОМКІН АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 4 625 грн.

Судова  практика Актуально  на 21.11.2018, 00:13:47 21.11.2018, 00:13:47

Офіційні  повідомлення Актуально  на 20.11.2018 20.11.2018
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Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Розмір  статутного  капіталу

21.02.2003
Дані перевіряються

18 500 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

1,6 млн  Досьє на одному сайті
Найбільше досьє на компанії
в Україні, яке постійно
оновлюється

 

50  Реєстрів в єдиному
вікні

 

7
 Унікальних
інструментів аналізу
контрагентів

70 000
 Користувачів
безкоштовного
тарифу Open Data

 5 000  Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl
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