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Увага! Дані змінюються щоденно.  Актуально на 27.01.2022

 Повне досьє на кожну
компанію України

ЛІЩЕНКО МАРІЯ ВІКТОРІВНА

Експрес-аналіз
Аналітичний показник на основі 111 факторів

Замовити експертизу

Критерії: Універсальні
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особлива
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5

  "Потрібна особлива увага"  0   "Потрібно звернути увагу"  0   "Проблем не виявлено"  9

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 27.01.2022

Потрібна особлива увага 0

Потрібно звернути увагу 0

Проблем не виявлено 107

A

Фактор Повідомлення Актуально на

Перевірка за факторами фінансового моніторингу

Фактор Повідомлення Актуально на

Перевірка за факторами податкової обачності

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60
реєстрів України актуальну на момент запиту

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи ЛІЩЕНКО МАРІЯ ВІКТОРІВНА

Прізвище, ініціали фізичної особи ЛІЩЕНКО М. В.

Статус фізичної особи-підприємця Не перебуває в процесі припинення

Дата реєстрації 16.07.2003 (18 років 6 місяців)

Анкета Актуально на
27.01.2022
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Країна та державний орган Компанія чи пов'язана особа знайдена в
списках

Види діяльності Основний:
08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну
Інші:
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
52.24 Транспортне оброблення вантажів

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 09300, Київська обл.,
Володарський р-н, селище міського
типу Володарка, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ,
будинок 24

E-mail: lischenkomariya935@gmail.com

Телефон: +38(045)-695-01-34,

Контакти з останнього тендеру
(15.12.2021)

Контактна особа: Ліщенко Марія Вікторівна

Телефон: +380661554965

Адреса: 09300 Київська область смт Володарка
вул.Дружби, 24

Контакти

Перевірка в списках санкцій Актуально на
26.01.2022

 Санкції РНБО (Ради національної
безпеки і оборони України)

 Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Міністерства
Фінансів США (OFAC)

 Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Канади  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список ЄС  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Зведений санкційний список Австралії  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Великобританії  Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

 Санкційний список Японії проти РФ у
зв'язку з подіями в Україні

 Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
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Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

Дані не отримувались Дані не отримувались

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії 1 ліцензія

 Санкційні списки Бюро промисловості
та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі
США

 Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Власність та дозволи Актуально на
27.01.2022

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 27.01.2022

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.01.2022)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 26.01.2022)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 27.01.2022

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 27.01.2022)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі
Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 2155022367

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.03.2014

Причина анулювання: плат.єд.под.III гр.перех.на ставку безПДВ

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА IНIЦIАТИВОЮ ПЛАТНИКА

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 27.01.2022)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.01.2016

Ставка: 5,00%

Група: 3
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YouControl — повне досьє на кожну компанію України ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2021 – 38 390

2020 – 1 000

2017 – 598

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 27.01.2022)

Володарська районна державна адміністрація

Тендери

Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
27.01.2022

Історія змін

25.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

ЛІЩЕНКО МАРІЯ ВІКТОРІВНА

27.01.2022
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 09300, Київська обл., Володарський р-н, селище міського типу
Володарка, ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, будинок 24 
Тел: +38(045)-695-01-34, 
E-mail: lischenkomariya935@gmail.com 

25.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

09300, Київська обл., Володарський район, селище міського типу Володарка,
ВУЛИЦЯ ДРУЖБИ, будинок 24 
Тел: 0456950134 

25.01.2018
АКТУАЛЬНО НА

08.12 - Добування піску, гравію, глин і каоліну

ПІБ Фізичної особи підприємця 

Контактна інформація
(всього 1 зміна)

Види діяльності
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