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АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

РАЙОННА  ПАРТІЙНА  ОРГАНІЗАЦІЯ  ПАРТІЇ
""ВОЛЯ" " У  МАКАРІВСЬКОМУ  РАЙОНІ
КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

 Повне досьє на кожну 
компанію України

Увага! ! Дані  змінюються  щоденно..

Актуально  на  
25.07.2018
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Статус юридичної особи В  стані  припинення

Код ЄДРПОУ 40008932

Дата реєстрації 14.09.2015 (2 роки 10 місяців)

Відомості про органи управління юридичної
особи

ВИЩИЙ - КОНФЕРЕНЦІЯ, ВИКОНАВЧИЙ - РАДА, ІНШЕ - КООРДИНАТОР

Експрес--аналіз  контрагента Актуально  на  25.07.201825.07.2018

Сьогодні

Сьогодні

Кількість перевірених факторів

Потрібна
особлива увага 2

 
Потрібно
звернути увагу 0

 
Проблем не
виявлено 19

 
Недостатньо
даних для
розрахунку

3

Фактор Повідомлення Актуально на

Недостатній розмір статутного
капіталу

Розмір статутного капіталу: 0
грн.

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності може свідчити про фіктивність компанії. Малий
статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж
законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може
свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в
отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.

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.

Досьє Актуально  на 25.07.2018, 12:32:51 25.07.2018, 12:32:51
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https://youcontrol.com.ua/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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Контактна інформація 08000, Київська обл., Макарівський район, селище міського типу
Макарів, ПРОВУЛОК МИРНИЙ, будинок 20 
Тел: 0674044550 

Уповноважені особи ТОКАР ВАДИМ ЯКОВЛЕВИЧ - керівник з 26.07.2015 
ТОКАР ВАДИМ ЯКОВЛЕВИЧ - підписант з 26.07.2015 
ЄСЬКОВ ВІКТОР ІВАНОВИЧ - голова комісії з припинення або
ліквідатор 

Види діяльності 94.92 Діяльність політичних організацій (основний) 

Форма власності Недержавна власність

Перелік засновників юридичної особи ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ 

Розмір статутного капіталу 0,00 грн

Дані про відокремлені підрозділи
юридичної особи

Місцезнаходження реєстраційної справи Макарівська районна державна адміністрація Київської області

Дата та номер запису про взяття та зняття
з обліку, назва та ідентифікаційні коди
органів статистики, Міндоходів, Пенсійного
фонду України, в яких юридична особа
перебуває на обліку

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ 
Ідентифікаційний код органу: 21680000 
Дата взяття на облік: 15.09.2015 

ВИШГОРОДСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI (МАКАРIВСЬКЕ
ВIДДIЛЕННЯ) 
Ідентифікаційний код органу: 39466569 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
податків); 
Дата взяття на облік: 14.09.2015 
Номер взяття на облік: 101415136838 

ВИШГОРОДСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI (МАКАРIВСЬКЕ
ВIДДIЛЕННЯ) 
Ідентифікаційний код органу: 39466569 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску); 
Дата взяття на облік: 14.09.2015 
Номер взяття на облік: 10000000472495 

Дані про реєстраційний номер платника
єдиного внеску

10000000472495

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного внеску за
основним видом його економічної
діяльності

1

Дані про перебування юридичної особи в
процесі припинення

20.03.2018 - в стані припинення 

Відомості про строк, визначений
засновниками (учасниками) юридичної
особи, судом або органом, що прийняв
рішення про припинення юридичної особи,
для заявлення кредиторами своїх вимог

26.05.2018
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Ліцензій не знайдено

Реєстр платників ПДВ Інформація про особу відсутня в базі

Анульована реєстрація платників ПДВ Інформація  про  особу  відсутня  в  базі

Дізнайся більше про свого бізнес-партнера Станом на 21.07.2018 
Перебуває  на  обліку  в  контролюючому  органі  як  такий, , що
припиняється

Стан розрахунків платника податків з
бюджетом

Станом на 10.07.2018 
Платник  податків  не  має  податкового  боргу

Реєстр платників єдиного податку Інформація про особу відсутня в базі

Судових документів не знайдено

Всього 2

20.03.2018 Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в
результаті ліквідації

14.09.2015 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Найменування  юридичної  особи

17.06.2016
Актуально на

РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ "ВОЛЯ" У МАКАРІВСЬКОМУ
РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
(РАЙОННА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПАРТІЇ "ВОЛЯ" У МАКАРІВСЬКОМУ
РАЙОНІ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) 

Контактна  інформація  ((всього 1  1 зміна))

17.06.2016
Актуально на

08000, Київська обл., Макарівський район, селище міського типу
Макарів, ПРОВУЛОК МИРНИЙ, будинок 20 
Тел: 0674044550 

Ліцензії Актуально  на 24.07.2018 24.07.2018

Інформація  про  платника
податків

Актуально  на 25.07.2018, 08:14:00 25.07.2018, 08:14:00

Судова  практика Актуально  на 25.07.2018, 12:32:33 25.07.2018, 12:32:33

Офіційні  повідомлення Актуально  на 24.07.2018 24.07.2018

Історія  змін Наразі  дані  в  блоці “ “Історія" " наповнюються  і  несуть  лише  інформаційний  характер
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Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

29.03.2016
Дані перевіряються

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОН/СМТ МАКАРІВ
МАКАРІВ ПРОВ.МИРНИЙ БУД.20 
Тел: +38(067)404-45-50 

Контактна  інформація  ((всього 1  1 зміна))

Керівники

29.03.2016
Дані перевіряються

ТОКАР ВАДИМ ЯКОВЛЕВИЧ

Види  діяльності

17.06.2016
Актуально на

94.92 - діяльність політичних організацій

Перелік  засновників ( (учасників) ) юридичної  особи

17.06.2016
Актуально на

ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Розмір  статутного  капіталу

24.07.2018
Актуально на

0 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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