
0 800 309 077 
youcontrol.com.ua

Сегодня

Сегодня

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Внимание! ! Данные  меняются
ежедневно..

 Актуально на 07.05.2019

 Полное досье на каждую 
компанию Украины

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " "ТЗС  ГРУП""
Код ЄДРПОУ 37412595

FinScoreFinScore
  

MarketScoreMarketScore
 

Требуется особое
внимание 1

 
Нужно обратить
внимание 1

 
Проблем не
обнаружено 31

 
Недостаточно
данных для
расчета

0

Фактор Сообщение Актуально на

Недостаточный размер
уставного капитала 

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности, в соответствии с рекомендациями
Национального банка Украины, может свидетельствовать о фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не
может считаться гарантией надежности партнера. Размер уставного капитала меньше, чем законодательно
установленный минимум (для акционерных обществ, банковской, финансовой, страховой сферы) и т.д. может
свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования лицензий (если это условие лицензирования),
отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот показатель, тем выше риск сотрудничества с
контрагентом.

Судебные решения,
связанные с
контрагентом 

Изучение судебных решений с участием конкретного субъекта очень важны, поскольку они могут содержать
установленные судом факты, в частности, относительно: • совершения преступлений / причастности к ним (самим
субъектом, его должностными / связанными лицами и т.д.) • наличие долга (в т.ч. налогового) • признании
недействительными сделок (в т.ч. вследствие фиктивности) • наличие процедур прекращения или банкротства • других
обстоятельств, указывающих на риск деловых отношений Если с контрагентом связанные соответствующие
"негативные" решения, их количество, периодичность принятия тяжесть совершенных правонарушений / преступлений,
размеры взимаемой задолженности и т.п. могут дать конкретное представление о контрагенте, его способах ведения
бизнеса и риски деловых отношений с ним.

Перейдите на сайт и получите полную информацию
из 50 50 реестров  Украины актуальную на момент
запроса

Статус юридического лица Не  пребывает  в  процессе  прекращения

Экспресс--анализ  контрагента Актуально на 07.05.2019

Размер уставного капитала: 1 200 грн.

Количество судебных дел компании где она
выступает ответчиком за последние 3 года: 0
Количество уголовных судебных дел
связанных с компанией за последние 3 года:
18
Количество судебных дел компании за
последние 3 года: 18

Досье Актуально  на 07.05.2019, 20:37:09 07.05.2019, 20:37:09
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Код ЕГРПОУ 37412595

Дата регистрации 23.11.2010 (8 лет 5 месяцев)

Сведения об органах управления
юридического лица

Контактная информация 08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська
Борщагівка, ВУЛИЦЯ БОГОЛЮБОВА, будинок 14, офіс 5 
Тел: 0443388591, 0444940034 
e-mail: trach@tzs.com.ua 

Уполномоченные лица ТРАЧ ОЛЕКСІЙ ВІКТОРОВИЧ - керівник з 12.12.2012 

Виды деятельности 43.21 Электротехнические и монтажные работы (основной) 
43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и кондиционирования
воздуха 
46.19 Деятельность агентов по торговле товарами широкого
ассортимента 
80.20 Деятельность в области систем охраны 
61.90 Другие виды телекоммуникационных услуг 
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и
предоставление технических консультаций в этой области 
33.11 Ремонт готовых металлических изделий 
33.14 Ремонт электрического оборудования 
41.10 Разработка строительных проектов 
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий 

Признак доходности По состоянию на 07.05.2019
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и
организаций

Форма собственности Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица РОЗОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 100,0000% 
Адрес учредителя: 
01030, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка,
ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 20, квартира 7

Размер взноса в уставный фонд: 
1 200,00 грн

КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - РОЗОВА
ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 
Адрес учредителя: 
УКРАЇНА, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО
БОЯРКА, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 7.

Размер уставного капитала 1 200,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица

Дата окончания формирования уставного
капитала

18.11.2010

Местонахождение регистрационного дела Києво-Святошинська районна державна адміністрація Київської
області
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Дата и номер записи о постановке и снятии с
учета, название и идентификационные коды
органов статистики, Миндоходов,
Пенсионного фонда Украины, в которых
юридическое лицо состоит на учете

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ 
Идентификационный код органа: 21680000 
Дата постановки на учет: 24.11.2010 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI, КИЄВО-
СВЯТОШИНСЬКЕ УПРАВЛIННЯ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ДЕРЖАВНА
ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН) 
Идентификационный код органа: 39393260 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків); 
Дата постановки на учет: 24.11.2010 
Номер постановки на учет: 3 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI, КИЄВО-
СВЯТОШИНСЬКЕ УПРАВЛIННЯ, КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА ДЕРЖАВНА
ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ (КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН) 
Идентификационный код органа: 39393260 
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску); 
Дата постановки на учет: 30.12.2011 
Номер постановки на учет: 02-8473 

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

02-8473

Данные о классе профессионального риска
производства плательщика единого взноса
по основному виду его экономической
деятельности

52

2017 г. Активы 4 700 000 – 4 800 000 грн

2017 г. Обязательства 4 000 000 – 4 100 000 грн

2017 г. Выручка 10 000 000 – 11 000 000 грн

Всего 1

19.10.2018 30.09.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

Финансовые  показатели

Важные  сообщения Актуально  на 06.05.2019 06.05.2019

Лицензии Актуально  на 06.05.2019 06.05.2019
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Всего 5

0005.16.32 Роботи верхолазні та скелелазні, що виконуються на висоті 5 метрів і
більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та
роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок,
механічних підіймачів та будівельних підйомників.,Роботи в
колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах,
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках,
трубопроводах).,Роботи в діючих електроустановках напругою понад
1000 В та в зонах дії струму високої частоти.,Монтаж, демонтаж,
налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція
машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені
у додатку 3 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної
небезпеки та на експлуатацію(застосування) машин, механізмів,
устатковання підвищеної небезпеки.,Земляні роботи, що виконуються
на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних
комунікацій чи під водою.,Електрообладнання, призначене для
експлуатації (застосування) у вибухонебезпечних зонах.
з 15.02.2016 до 15.02.2021 Діюча

ЕЛЕКТРОННА 2013025784 Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів архітектури
з 26.02.2016 до 09.03.2021 Отримання ліцензії

АЕ291785 Проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові, порошкові,
аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та
управління евакуацією людей, протидимного захисту, передавання
тривожних сповіщень, пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисного
обробляння на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем
ризику щодо пожежної безпеки Монтаж систем пожежної сигналізації,
оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей,
устаткування передавання тривожних сповіщень на об'єктах з
високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної
безпеки Технічне обслуговування систем пожежної сигналізації,
оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей Монтаж,
технічне обслуговування систем пожежогасіння (аерозольні) на
об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо
пожежної безпеки Монтаж, технічне обслуговування систем
протидимного захисту на об'єктах з високим, середнім та незначним
ступенем ризику щодо пожежної безпеки Монтаж, перевірка (огляд)
пристроїв блискавкозахисту Монтаж воріт, дверей, вікон, люків, завіс
(екранів), клапанів з нормованою межею вогнестійкості
з 02.06.2014 Безстроково Дійсна

Електронн Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне
обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових,
порошкових, аерозольних).Монтаж, підтримання експлуатаційної
придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації,
оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей,
устатковання для передачі тривожних сповіщень.Монтаж,
підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування)
систем протидимного захисту.Технічне обслуговування первинних
засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові
вогнегасники).Вогнезахист (вогнезахисне просочування поверхневе,
вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування,
облицювання), вогнезахисне заповнення).
Дійсна

Електронна Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне
обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових,
порошкових, аерозольних).Монтаж, підтримання експлуатаційної
придатності (технічне обслуговування) систем пожежної сигналізації,
оповіщення про пожежу та управління евакуацією людей,
устатковання для передачі тривожних сповіщень.Монтаж,
підтримання експлуатаційної придатності (технічне обслуговування)
систем протидимного захисту.Технічне обслуговування первинних
засобів пожежогасіння (водяні, водопінні, порошкові, газові
вогнегасники).Вогнезахист (вогнезахисне просочування поверхневе,
вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування,
облицювання), вогнезахисне заповнення).
Дійсна
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Реестр плательщиков НДС Информация  о  лице  имеется  в  базе

Индивидуальный налоговый номер 374125910130

Дата регистрации 01.03.2013

Аннулирована регистрация плательщиков
НДС

Информация  о  лице  отсутствует  в  базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере По состоянию на 01.05.2019 
Состоит  на  учете  в  органах  доходов  и  сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 06.05.2019 
Налогоплательщик  не  имеет  налоговой  задолженности

Реестр плательщиков единого налога Информация о лице отсутствует в базе

Всего 60

11.04.2019 Ухвала суду Кримінальне 755/5833/19

11.04.2019 Ухвала суду Кримінальне 755/5833/19

11.04.2019 Ухвала суду Кримінальне 755/5833/19

11.04.2019 Ухвала суду Кримінальне 755/5833/19

11.04.2019 Ухвала суду Кримінальне 755/5833/19

Всего 4

13.12.2012 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

13.12.2012 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

29.12.2011 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

23.11.2010 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

История  изменений

Информация  о
налогоплательщике

Актуально  на 07.05.2019, 08:50:00 07.05.2019, 08:50:00

Судебная  практика Актуально  на 07.05.2019, 20:37:05 07.05.2019, 20:37:05

Официальные  уведомления Актуально  на 06.05.2019 06.05.2019
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https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=81193562&cid=6846664&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/judgedoc/?documentId=81228335&cid=6846664&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/contractor/?id=6846664&tb=publications&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/events/?id=6846665&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/events/?id=6849101&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер

Наименование  юридического  лица  
((всего 1  1 изменение))

13.12.2012
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЗС ГРУП" 

23.11.2010
Дата изменения

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАРІНГ ЕЛІТ" 

Контактная  информация
((всего 10  10 изменений))

03.05.2019
Актуально на

08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська
Борщагівка, ВУЛИЦЯ БОГОЛЮБОВА, будинок 14, офіс 5 
Phone: 0443388591, 0444940034 
E-mail: trach@tzs.com.ua 

27.05.2016
Актуально на

08131, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Софіївська
Борщагівка, ВУЛИЦЯ БОГОЛЮБОВА, будинок 14, офіс 5 
Phone: 0443388591 

29.03.2016
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН/М.КИЇВ
СОФІЇВСЬКО-БОРЩАГІВСЬКА/С.СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА
СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА ВУЛ.БОГОЛЮБОВА БУД.14 ОФ.5 
Phone: 044338-85-91 

14.12.2012
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, С.СОФIЇВСЬКА
БОРЩАГIВКА ВУЛ. БОГОЛЮБОВА БУД. 14, KB. 5 
Phone: 592-61-57 

13.12.2012
Дата изменения

08131, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, СЕЛО
СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА, ВУЛИЦЯ БОГОЛЮБОВА, БУДИНОК 14, ОФІС
5 
Phone: 592-61-57 

12.12.2012
Актуально на

08154, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО
БОЯРКА, ВУЛИЦЯ 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, БУДИНОК 36 
Phone: 592-61-57 

30.12.2011
Данные проверяются

КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ Р-Н, М.БОЯРКА ВУЛ. 40
РОКIВ ЖОВТНЯ БУД. 36 
Phone: 592-61-57 

29.12.2011
Дата изменения

08154, КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО
БОЯРКА, ВУЛИЦЯ 40 РОКІВ ЖОВТНЯ, БУДИНОК 36 
Phone: 592-61-57 

28.12.2011
Актуально на

01033, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА,
БУДИНОК 68 
Phone: 592-61-57 

24.11.2010
Данные проверяются

М.КИЇВ, ГОЛОСIЇВСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЖИЛЯНСЬКА БУД. 68 
Phone: 592-61-57 

22.11.2010
Актуально на

01033, М.КИЇВ, ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ ЖИЛЯНСЬКА,
БУДИНОК 68 

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=08131%252C+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB.%252C+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D0%25A1%25D0%25B2%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD%252C+%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE+%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2584%25D1%2596%25D1%2597%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%2591%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2589%25D0%25B0%25D0%25B3%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B0%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%2591%25D0%259E%25D0%2593%25D0%259E%25D0%259B%25D0%25AE%25D0%2591%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+14%252C+%25D0%25BE%25D1%2584%25D1%2596%25D1%2581+5&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=08131%252C+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2597%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB.%252C+%25D0%259A%25D0%25B8%25D1%2594%25D0%25B2%25D0%25BE-%25D0%25A1%25D0%25B2%25D1%258F%25D1%2582%25D0%25BE%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25BD%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9+%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B9%25D0%25BE%25D0%25BD%252C+%25D1%2581%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE+%25D0%25A1%25D0%25BE%25D1%2584%25D1%2596%25D1%2597%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%2591%25D0%25BE%25D1%2580%25D1%2589%25D0%25B0%25D0%25B3%25D1%2596%25D0%25B2%25D0%25BA%25D0%25B0%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%2591%25D0%259E%25D0%2593%25D0%259E%25D0%259B%25D0%25AE%25D0%2591%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+14%252C+%25D0%25BE%25D1%2584%25D1%2596%25D1%2581+5&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%259E%25D0%2591%25D0%259B%25D0%2590%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%25AC%252F%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592+%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2584%25D0%2592%25D0%259E-%25D0%25A1%25D0%2592%25D0%25AF%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%25A8%25D0%2598%25D0%259D%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%259D%252F%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592+%25D0%25A1%25D0%259E%25D0%25A4%25D0%2586%25D0%2587%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%259E-%25D0%2591%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%25A9%25D0%2590%25D0%2593%25D0%2586%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590%252F%25D0%25A1.%25D0%25A1%25D0%259E%25D0%25A4%25D0%2586%25D0%2587%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%25A9%25D0%2590%25D0%2593%25D0%2586%25D0%2592%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%25A1%25D0%259E%25D0%25A4%25D0%2586%25D0%2587%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%25A9%25D0%2590%25D0%2593%25D0%2586%25D0%2592%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.%25D0%2591%25D0%259E%25D0%2593%25D0%259E%25D0%259B%25D0%25AE%25D0%2591%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.14++%25D0%259E%25D0%25A4.5&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%259E%25D0%2591%25D0%259B.%252C+%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2584%25D0%2592%25D0%259E-%25D0%25A1%25D0%2592%25D0%25AF%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%25A8%25D0%2598%25D0%259D%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0-%25D0%259D%252C+%25D0%25A1.%25D0%25A1%25D0%259E%25D0%25A4I%25D0%2587%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%25A9%25D0%2590%25D0%2593I%25D0%2592%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.+%25D0%2591%25D0%259E%25D0%2593%25D0%259E%25D0%259B%25D0%25AE%25D0%2591%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.+14%252C+KB.+5&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=08131%252C+%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%259E%25D0%2591%25D0%259B.%252C+%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2584%25D0%2592%25D0%259E-%25D0%25A1%25D0%2592%25D0%25AF%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%25A8%25D0%2598%25D0%259D%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%259D%252C+%25D0%25A1%25D0%2595%25D0%259B%25D0%259E+%25D0%25A1%25D0%259E%25D0%25A4%25D0%2586%25D0%2587%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%25A9%25D0%2590%25D0%2593%25D0%2586%25D0%2592%25D0%259A%25D0%2590%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%2591%25D0%259E%25D0%2593%25D0%259E%25D0%259B%25D0%25AE%25D0%2591%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2590%252C+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259D%25D0%259E%25D0%259A+14%252C+%25D0%259E%25D0%25A4%25D0%2586%25D0%25A1+5&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=08154%252C+%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%259E%25D0%2591%25D0%259B.%252C+%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2584%25D0%2592%25D0%259E-%25D0%25A1%25D0%2592%25D0%25AF%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%25A8%25D0%2598%25D0%259D%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%259D%252C+%25D0%259C%25D0%2586%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%259E+%25D0%2591%25D0%259E%25D0%25AF%25D0%25A0%25D0%259A%25D0%2590%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+40+%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%259A%25D0%2586%25D0%2592+%25D0%2596%25D0%259E%25D0%2592%25D0%25A2%25D0%259D%25D0%25AF%252C+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259D%25D0%259E%25D0%259A+36&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%259E%25D0%2591%25D0%259B.%252C+%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2584%25D0%2592%25D0%259E-%25D0%25A1%25D0%2592%25D0%25AF%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%25A8%25D0%2598%25D0%259D%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0-%25D0%259D%252C+%25D0%259C.%25D0%2591%25D0%259E%25D0%25AF%25D0%25A0%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.+40+%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%259AI%25D0%2592+%25D0%2596%25D0%259E%25D0%2592%25D0%25A2%25D0%259D%25D0%25AF+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.+36&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=08154%252C+%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%259E%25D0%2591%25D0%259B.%252C+%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2584%25D0%2592%25D0%259E-%25D0%25A1%25D0%2592%25D0%25AF%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%25A8%25D0%2598%25D0%259D%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%259D%252C+%25D0%259C%25D0%2586%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%259E+%25D0%2591%25D0%259E%25D0%25AF%25D0%25A0%25D0%259A%25D0%2590%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+40+%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%259A%25D0%2586%25D0%2592+%25D0%2596%25D0%259E%25D0%2592%25D0%25A2%25D0%259D%25D0%25AF%252C+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594%25D0%2598%25D0%259D%25D0%259E%25D0%259A+36&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=01033%252C+%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%2593%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%2586%25D0%2587%25D0%2592%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%2596%25D0%2598%25D0%259B%25D0%25AF%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+68&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%2593%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%25A1I%25D0%2587%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2599+%25D0%25A0-%25D0%259D+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B.+%25D0%2596%25D0%2598%25D0%259B%25D0%25AF%25D0%259D%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590+%25D0%2591%25D0%25A3%25D0%2594.+68&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=01033%252C+%25D0%259C.%25D0%259A%25D0%2598%25D0%2587%25D0%2592%252C+%25D0%2593%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%2586%25D0%2587%25D0%2592%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%2596%25D0%2598%25D0%259B%25D0%25AF%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+68&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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Руководители
((всего 1  1 изменение))

За  8 8 років  5 5 місяців  13 13 днів  наявної  звітності  змінилися  11
керівник  у  середньому  кожні  8 8 років  5 5 місяців  13 13 днів

14.12.2012
Данные проверяются

ТРАЧ ОЛЕКСIЙ ВIКТОРОВИЧ

24.11.2010
Данные проверяются

БОНДАРЕНКО ТАРАС ВОЛОДИМИРОВИЧ

Подписанты

27.05.2016
Актуально на

Нет подписантов

Виды  деятельности
((всего 2  2 изменения))

28.03.2017
Актуально на

43.21 - Електромонтажні роботи

27.05.2016
Актуально на

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

24.11.2010
Данные проверяются

51.19.0 - ПОСЕРЕДНИЦТВО В ТОРГІВЛІ РІЗНИМИ ТОВАРАМИ

Перечень  учредителей ( (участников) ) юридического  лица

27.05.2016
Актуально на

РОЗОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 
Адрес учредителя: 01030, Київська обл., Києво-Святошинський район,
місто Боярка, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, будинок 20, квартира 7 
Размер взноса в уставный фонд: 1 200 грн.
КОНЕЧНЫЙ БЕНЕФИЦИАРНЫЙ СОБСТВЕННИК (КОНТРОЛЁР) - РОЗОВА
ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 
Адрес учредителя: КИЇВСЬКА ОБЛ., КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОН,
МІСТО БОЯРКА, ВУЛИЦЯ МОЛОДІЖНА, БУДИНОК 20, КВАРТИРА 7.

Дополнительная  информация  об  учредителях ( (участниках) ) юридического  лица

14.12.2012
Данные проверяются

РОЗОВА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА 
Размер взноса в уставный фонд: 1 200 грн.

24.11.2010
Данные проверяются

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНЦІЯ
"ЛЛОЙД'С АСИСТЕНТ" 
Размер взноса в уставный фонд: 1 200 грн.

Размер  уставного  капитала

24.11.2010
Данные проверяются

1 200 грн.
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https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%25A7+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A1I%25D0%2599+%25D0%2592I%25D0%259A%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%2591%25D0%259E%25D0%259D%25D0%2594%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%2595%25D0%259D%25D0%259A%25D0%259E+%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%2590%25D0%25A1+%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
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2597%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2590+%25D0%25A2%25D0%2595%25D0%25A2%25D0%25AF%25D0%259D%25D0%2590+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2590%25D0%2587%25D0%2592%25D0%259D%25D0%2590&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/search/?q=%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%2597%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2590+%25D0%25A2%25D0%2595%25D0%25A2%25D0%25AF%25D0%259D%25D0%2590+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2590%25D0%2587%25D0%2592%25D0%259D%25D0%2590&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/ru/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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