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АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " "ЛЕНД  ПРОПЕРТІ""
"LEND PROPERTY" LLC"LEND PROPERTY" LLC

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

 Повне досьє на кожну 
компанію України

Увага! ! Дані  змінюються  щоденно..

Актуально  на  
31.08.2018

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 5050
реєстрів  України актуальну на момент запиту

Статус юридичної особи Не  перебуває  в  процесі  припинення

Код ЄДРПОУ 41667785

Експрес--аналіз  контрагента Актуально  на  31.08.201831.08.2018

Сьогодні

Сьогодні

Сьогодні

Кількість перевірених факторів

Потрібна
особлива увага 1

 
Потрібно
звернути увагу 2

 
Проблем не
виявлено 20

 
Недостатньо
даних для
розрахунку

1

Фактор Повідомлення Актуально на

Недостатній строк
існування

Вік юридичної особи: 318 днів

У будь-якого підприємства повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-
процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим вище ризик того, що партнеру можна довірити серйозні
проекти і він здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» їх виконати. Короткий період існування, який, як
правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на
уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній розмір
статутного капіталу

Розмір статутного капіталу: 1 000 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.

Часті інституційні
зміни

За останні 12 місяців змін керівників: 1; змін
найменування: 0; змін засновників /
бенефіціарів: 2

Стабільність роботи контрагента є запорукою успішної співпраці з ним. При цьому, часті зміни в установчих
документах (зокрема, пов'язані із зміною його найменування, структури власності, керівників та напрямів діяльності)
може вказувати на відсутність такої стабільності, а отже – на ризики ділових відносин.

Досьє Актуально  на 31.08.2018, 18:26:16 31.08.2018, 18:26:16
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https://youcontrol.com.ua/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=27086076&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


Дата реєстрації 17.10.2017 ( 10 місяців)

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ/ДИРЕКТОР

Контактна інформація 03110, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВСЬКОГО, будинок 19, корпус 6 

Уповноважені особи ШТУЛЬ ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ - керівник 

Види діяльності 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 
68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна 
68.31 Агентства нерухомості 
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 
41.10 Організація будівництва будівель 
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний) 

Форма власності Недержавна власність

Перелік засновників юридичної особи ШТУЛЬ ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ 100,0000% 
Адреса засновника: 
03110, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ СЕМЕНІВСЬКА, будинок 9,
квартира 65

Розмір внеску до статутного фонду: 
1 000,00 грн

Розмір статутного капіталу 1 000,00 грн

Дані про відокремлені підрозділи
юридичної особи

Місцезнаходження реєстраційної справи Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

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: 18.10.2017 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI 
Ідентифікаційний код органу: 39471390 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
податків); 
Дата взяття на облік: 18.10.2017 
Номер взяття на облік: 265817258007 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI 
Ідентифікаційний код органу: 39471390 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску); 
Дата взяття на облік: 18.10.2017 
Номер взяття на облік: 10000001038405 

Дані про реєстраційний номер платника
єдиного внеску

10000001038405

Ліцензії Актуально  на 30.08.2018 30.08.2018
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https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A8%25D0%25A2%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%25AC+%25D0%259F%25D0%2595%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%259E+%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2595%25D0%259F%25D0%2590%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A8%25D0%25A2%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%25AC+%25D0%259F%25D0%2595%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%259E+%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2595%25D0%259F%25D0%2590%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


Ліцензій не знайдено

Реєстр платників ПДВ Інформація  про  особу  наявна  в  базі

Індивідуальний податковий номер 416677826583

Дата реєстрації 01.01.2018

Анульована реєстрація платників ПДВ Інформація  про  особу  відсутня  в  базі

Дізнайся більше про свого бізнес-партнера Станом на 21.08.2018 
Перебуває  на  обліку  в  органах  доходів  та  зборів

Стан розрахунків платника податків з
бюджетом

Станом на 28.08.2018 
Платник  податків  не  має  податкового  боргу

Реєстр платників єдиного податку Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на
єдиний податок

17.10.2017

Ставка 5,00%

Група 3

Дата виключення з реєстру 01.01.2018

Судових документів не знайдено

Найменування  юридичної  особи

31.10.2017
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛЕНД ПРОПЕРТІ" 
(ТОВ "ЛЕНД ПРОПЕРТІ") 

Контактна  інформація  ((всього 1  1 зміна))

02.11.2017
Актуально на

03110, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПИРОГОВСЬКОГО, будинок 19, корпус 6 

31.10.2017
Актуально на

03061, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ ШЕПЕЛЄВА,
будинок 6 

Інформація  про  платника
податків

Актуально  на 31.08.2018, 09:01:00 31.08.2018, 09:01:00

Судова  практика Актуально  на 31.08.2018, 18:26:14 31.08.2018, 18:26:14

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

Керівники  ((всього 2  2 зміни)) За  0 0 років  10 10 місяців  0 0 днів  наявної  звітності  змінилися  22
керівники  у  середньому  кожні  0 0 років  4 4 місяці  30 30 днів

17.08.2018
Актуально на

ШТУЛЬ ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ

02.11.2017
Актуально на

ФОМІЧОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ

31.10.2017
Актуально на

БАРСЬКИЙ КОСТЯНТИН МИХАЙЛОВИЧ

Види  діяльності

31.10.2017
Актуально на

41.20 - Будівництво житлових і нежитлових будівель

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

14.08.2018
Актуально на

ШТУЛЬ ПЕТРО СТЕПАНОВИЧ 
Адреса засновника: 03110, м.Київ, Солом'янський район, ВУЛИЦЯ
СЕМЕНІВСЬКА, будинок 9, квартира 65 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

02.11.2017
Актуально на

ФОМІЧОВ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСІЙОВИЧ 
Адреса засновника: 04214, м.Київ, Оболонський район, ВУЛИЦЯ
ГЕРОЇВ ДНІПРА, будинок 42-А, квартира 34 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір  статутного  капіталу

02.11.2017
Актуально на

1 000 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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https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A8%25D0%25A2%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%25AC+%25D0%259F%25D0%2595%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%259E+%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2595%25D0%259F%25D0%2590%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A4%25D0%259E%25D0%259C%25D0%2586%25D0%25A7%25D0%259E%25D0%2592+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2586%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%2591%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%259A%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%25AF%25D0%259D%25D0%25A2%25D0%2598%25D0%259D+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A5%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A8%25D0%25A2%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%25AC+%25D0%259F%25D0%2595%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%259E+%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2595%25D0%259F%25D0%2590%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A4%25D0%259E%25D0%259C%25D0%2586%25D0%25A7%25D0%259E%25D0%2592+%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A0+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2586%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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