Увага! Дані змінюються щоденно.

Актуально на 02.04.2021

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

Повне досьє на кожну
компанію України

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МАЛЕНЬКЕ КУРЧАТКО"
"LITTLECHICK" LLC
Код ЄДРПОУ 43514031

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 02.04.2021

Критерії: Універсальні


Потрібна особлива увага

1



Потрібно звернути увагу

1

 Проблем не виявлено

512

A
Експрес-аналіз
Аналітичний показник на основі 521 фактора

Замовити експертизу
Фактор

Широкий перелік зареєстрованих видів
діяльності

Повідомлення



Кількість видів діяльності: 24

Актуально на

Сьогодні

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних
результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік
видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності.
Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги.

Місцезнаходження в житловому фонді



Компанія знаходиться в житловому
будинку

Сьогодні

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового
характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян.
Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування
санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні
обмеження).
Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його
недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо.
Тому зазначена обставина потребує обачності.



Анкета

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Актуально на
02.04.2021

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60
реєстрів України актуальну на момент запиту

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Повне найменування юридичної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛЕНЬКЕ
КУРЧАТКО"

Скорочена назва

ТОВ "МАЛЕНЬКЕ КУРЧАТКО"

Назва англійською

"LITTLECHICK" LLC

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

43514031

Дата реєстрації

17.02.2020 (1 рік 1 місяць)

Уповноважені особи

КАПАРА РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
— керівник

Зв’язок з національними публічними діячами
та/або пов’язаними з ними особами

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу

30 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності

Недержавна власність

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Види діяльності

Основний:
47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих
магазинах
Інші:
47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих
магазинах
47.63 Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в спеціалізованих
магазинах
47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в
спеціалізованих магазинах
47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах
74.30 Надання послуг перекладу
74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової
інформації
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового
замовлення або через мережу інтернет
47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в
спеціалізованих магазинах
47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними
приналежностями в спеціалізованих магазинах
47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих
магазинах
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг
90.02 Діяльність із підтримання театральних і концертних заходів
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.
82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею
послуг
18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних
послуг
18.12 Друкування іншої продукції
18.11 Друкування газет

Контакти з ЄДР
Контактна інформація

Адреса:

Україна, 03190, місто Київ, ВУЛИЦЯ
КИРПОНОСА, будинок 10/8, квартира
13

Телефон:

0665497067

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
02.04.2021

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ;ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0
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Перелік засновників юридичної особи

ПАНТЕЛЕЄВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА
Адреса засновника: Україна, 03190, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРПОНОСА,
будинок 10/8, квартира 13
Країна реестрації:

Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 30 000,00 грн
Частка (%): 100,0000%

Власність та дозволи

Актуально на
02.04.2021

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

Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій

Країни

Кількість санкційних списків

Статус

8 санкційних списків

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Податкова та інші державні
органи
Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)
Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.04.2021)
Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнеспартнера»
(станом на 01.04.2021)
Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 01.04.2021)

Актуально на
01.04.2021

Актуально на 02.04.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Платник податків не має податкового боргу

Інформація про особу відсутня в базі
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Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій
станом на 02.04.2021
Реєстр платників ПДВ
(станом на 02.04.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 02.04.2021)

Інформація про особу наявна в базі
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 17.02.2020
Ставка: 5,00%
Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 02.04.2021)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі
провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
01.04.2021

Цивільні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення

Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду

Інформація відсутня у реєстрах

Групи пов'язаних фізичних осіб

Керівники / Підписанти

1

Учасники / Бенефіціари

1

Отримувачі доходу

0

Суб'єкти декларування

0

Національні публічні діячі

0

Вкладники / Позичальники

0

Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

0

Особи пов'язані з
публічними діячами

0

Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Історія змін
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Найменування юридичної особи
17.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЛЕНЬКЕ
КУРЧАТКО" ( ТОВ "МАЛЕНЬКЕ КУРЧАТКО" )

Контактна інформація
(всього 2 зміни)

10.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

18.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

17.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 03190, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРПОНОСА, будинок 10/8, квартира
13
Тел: 0665497067

03190, м.Київ, ВУЛИЦЯ КИРПОНОСА, будинок 10/8, квартира 13
Тел: 0665497067

03190, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ КИРПОНОСА, будинок
10/8, квартира 13

Керівники
17.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

КАПАРА РОМАН МИКОЛАЙОВИЧ
3

Підписанти
18.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

Види діяльності
17.02.2020

47.65 - Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах

АКТУАЛЬНО НА

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

10.02.2021
АКТУАЛЬНО НА

ПАНТЕЛЕЄВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА
9
Адреса засновника: Україна, 03190, місто Київ, ВУЛИЦЯ КИРПОНОСА,
будинок 10/8, квартира 13
Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

18.02.2020
АКТУАЛЬНО НА

ПАНТЕЛЕЄВА ОЛЬГА СЕРГІЇВНА
9
Адреса засновника: 03190, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
КИРПОНОСА, будинок 10/8, квартира 13
Розмір внеску в статутний фонд: 30 000 грн.

Розмір статутного капіталу
18.02.2020

30 000 грн.

АКТУАЛЬНО НА
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