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YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

ТОВ ЗЕЛЕНА ГІЛЬДІЯ ГРУП
GREEN GUILD GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY (GREEN GUILD GROUP LLC)

стежити за змінами Чи входить компанія до фінансово-промислової групи? Замовити експертизу
Анкета
Дата оновлення 10.06.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Повне найменування юридичної особи
(cтаном на 10.06.2020)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ЗЕЛЕНА ГІЛЬДІЯ ГРУП
копіювати
скопійовано
Скорочена назва
ТОВ "ЗЕЛЕНА ГІЛЬДІЯ ГРУП"
копіювати
скопійовано
Назва англійською
GREEN GUILD GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY (GREEN GUILD GROUP LLC)
Статус юридичної особи
(cтаном на 10.06.2020)
Не перебуває в процесі припинення
копіювати
скопійовано
Код ЄДРПОУ
42882551
копіювати
скопійовано
Дата реєстрації
13.03.2019 (1 рік 2 місяці)
копіювати
скопійовано

Пошук по досьє
Фізичні особиnew
Доступно після безкоштовної реєстрації
Моніторинг
Мої контрагенти
Доступно після безкоштовної реєстрації
Пошук зв'язків
Ринки
Доступно після безкоштовної реєстрації
Реєстри світу
Доступно після безкоштовної реєстрації
Академія

ІНФОРМАЦІЯ

Тарифи
Новини
Статті
Цікаві теми
Для преси
Про нас
База знань
Джерела даних
Каталог компаній
Компанії за КВЕД
Каталог офшорів
Каталог судових рішень
Каталог власників та директорів компаній

Карта Covid-19
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Уповноважені особи

ЗАВГОРОДНЮК КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ

копіювати
скопійовано
Розмір статутного капіталу
1 000,00 грн.
Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

копіювати
скопійовано
Форма власності
Недержавна власність
Види діяльності
Основний:
46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами
Інші:

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
64.19 Інші види грошового посередництва

Всі Види Діяльності Приховати
Контактна інформація
Адреса: 08289, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ ОСТРОМИРСЬКА, будинок 34, офіс 1

Телефон:

+380674822060
Дата оновлення 22.05.2020
В цей день ми додатково зробили перевірку, та отримали такі дані. 

Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.

Ви переглядаєте досьє для незареєстрованих користувачів

Повний доступ до всіх інструментів можна отримати після бізнес-реєстрації

Авторизуватись Зареєструватись

Учасники та бенефіціари 42882551

Дата оновлення 10.06.2020
Доступ до актуальних даних
Повні та актуальні дані на сьогодні, доступні в бізнес пакетах або в добовій ліцензії. Пройдіть бізнес реєстрацію або придбайте добову ліцензію.
Актуальні дані тільки в платних тарифах
Відомості про органи управління юридичної особи
ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ
копіювати
скопійовано
Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна України
0
Перелік засновників юридичної особи
КОВАЛЬОВ СТАНІСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ

Адреса засновника: 94700, Луганська обл., місто Ровеньки, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 22, квартира 11

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Експрес-аналіз контрагента
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Детальніше
Згорнути

compliance open data icon
Експрес-аналіз контрагента економить ваш час і дозволяє швидко зробити висновок про надійність контрагента

YouControl зібрав всі фактори, варті особливої уваги, із 10 вкладок Досьє і 60 джерел.
Контрагент, якого ви перевіряєте, може мати ознаки фіктивності або фінансові чи інші проблеми.
Детально проаналізуйте контрагента, у якого виявлені ці фактори!

Дивіться демо-дані Читати про інструмент
Фінансовий скоринг

Система оцінки фінансової стійкості компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених фінансових показників. Результат фінансового скорингу від YouControl — композитний індекс FinScore.

Дивіться демо-дані Читати про інструмент

Ринковий скоринг

Система оцінки ринкової потужності та динамічності компанії шляхом переведення у бали (scores) попередньо обчислених економічних показників. Результат ринкового скорингу від YouControl - композитний індекс MarketScore.

Дивіться демо-дані Читати про інструмент
Перевірка в списках санкцій
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Країни

      
Кількість санкційних списків
7 санкційних списків
Статус
Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах
Країна та державний орган

icon

Санкції РНБО (Ради національної безпеки і оборони України)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Санкційний список Міністерства Фінансів США (SDN List)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Санкційний список ЄС

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Зведений санкційний список Австралії

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

Санкційний список Великобританії

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
icon

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Детально про санкції

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=8266672&tb=express-analysis
https://youcontrol.com.ua/contractor/express-analisis/method/
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=8266672&tb=financial-scoring
https://youcontrol.com.ua/contractor/financial-scoring/method/
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=8266672&tb=market-scoring
https://youcontrol.com.ua/contractor/market-scoring/method/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/our_possibility/sanctions/
https://youcontrol.com.ua/our_possibility/sanctions/
https://youcontrol.com.ua/our_possibility/sanctions/
https://youcontrol.com.ua/our_possibility/sanctions/
https://youcontrol.com.ua/our_possibility/sanctions/
https://youcontrol.com.ua/our_possibility/sanctions/
https://youcontrol.com.ua/our_possibility/sanctions/
https://youcontrol.com.ua/our_possibility/sanctions/


Детальніше
Згорнути
Податкова та інші державні органи
Ознака прибутковості
(cтаном на 11.06.2020)
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій
Реєстр платників ПДВ
(cтаном на 22.05.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(cтаном на 09.06.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(cтаном на 22.05.2020)
10000001457286
Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 21.05.2020)
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера»
(cтаном на 21.05.2020)
Платник податків не має податкового боргу
Реєстр «Великих платників податків»
(cтаном на 2020)
Інформація про особу відсутня в базі
Місцезнаходження реєстраційної справи
Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку в податкових органах
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ

Ідентифікаційний код органу: 21680000

Дата взяття на облік: 13.03.2019

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ІРПІНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ІРПІНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ІРПІНСЬКИЙ РАЙОН)

Ідентифікаційний код органу: 43141377

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);

Дата взяття на облік: 13.03.2019

Номер взяття на облік: 103119085782

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ, ІРПІНСЬКЕ УПРАВЛІННЯ, ІРПІНСЬКА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА ІНСПЕКЦІЯ (ІРПІНСЬКИЙ РАЙОН)

Ідентифікаційний код органу: 43141377

Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);

Дата взяття на облік: 13.03.2019

Номер взяття на облік: 10000001457286

Перейти в розділ

Історія змін зареєстрованих YouControl – 4

Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно
Дата Подія Було Стало

18.03.2019 Змінилось найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗЕЛЕНА ГІЛЬДІЯ ГРУП" 
( ТОВ "ЗЕЛЕНА ГІЛЬДІЯ ГРУП") 

18.03.2019 Змінився вид діяльності 46.31 - Оптова торгівля фруктами й овочами
18.03.2019 Змінилася адреса 08289, Київська обл., місто Ірпінь, селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ ОСТРОМИРСЬКА, будинок 34, офіс 1 
�Зразок в повному досьє Всі можливості інструменту

https://youcontrol.com.ua/register-trial/
https://youcontrol.com.ua/register-trial/
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https://youcontrol.com.ua/our_possibility/history/


Пов'язані фізичні особи
Тільки в платних тарифах. Спробувати безкоштовно

icon
Придбайте ліцензію, щоби переглянути всі матеріали з цього розділу.
Розділ містить інформацію про зв’язки компанії з фізичними особами.
�Зразок в повному досьє Дізнатись про інструмент

Інформація про компанію "ЗЕЛЕНА ГІЛЬДІЯ ГРУП"

Отримайте повноцінне досьє про компанію "ЗЕЛЕНА ГІЛЬДІЯ ГРУП". Повноцінне досьє про компанію допоможе керівнику в виборі, співпрацювати з партнером або нi. Ці факти містяться у відкритих держреєстрах. Такий набiр даних
отримують завдяки ІПН юрособи 42882551.

Дані про компанію "ЗЕЛЕНА ГІЛЬДІЯ ГРУП"

За кодом юрособи, що називається ЄДРПОУ, можна дізнатися, в якому місті знаходиться ця компанія - для "ЗЕЛЕНА ГІЛЬДІЯ ГРУП" це , в нашому довіднику на літеру З. Юридична адреса юрособи 08289, Київська обл., місто Ірпінь,
селище міського типу Гостомель, ВУЛИЦЯ ОСТРОМИРСЬКА, будинок 34, офіс 1, а також більш докладні відомості можна дізнатися в повній версії нашої системи. За кодом ОКПО на сайті містяться дані про власників і тих, хто має
право підпису, прізвища, імена та по батькові цих осіб. Ключові особи цієї компанії - керівник Завгороднюк Костянтин Сергійович, а також засновники Ковальов Станіслав Сергійович. У повній версії сервісу можна знайти судові
рішення по цій компанії, дані з податкового реєстру і сума статутного капіталу компанії. Форма власності компанії – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ Дивіться інші компанії в або в каталозі на букву З
Інші компанії:

Київ

Інші мовні версії цієї сторінки:

Українська
English
Русский

ENG Companies catalog
рус каталог компаний
укр каталог підприємств

youcontrol Реєстр юридичних осіб З

�

Поділитися досьє

ТОВ ЗЕЛЕНА ГІЛЬДІЯ ГРУП

Messenger

Посилання на email#
Посиланняhttps://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/42882551/
Посилання скопійоване в буфер обміну
YouControl – повне досьє на кожну компанію України
@ Youcontrol. all rights reserved
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