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 Повне досьє на кожну
компанію України

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІК-СЕЙЛЗ"
Код ЄДРПОУ 42435614

Сьогодні

Експрес-аналіз
Аналітичний показник на основі 528 факторів

Замовити експертизу

Критерії: Універсальні

Фактор Повідомлення Актуально на

Широкий перелік зареєстрованих видів
діяльності

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. 

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 08.12.2021

Потрібна особлива увага 1

Потрібно звернути увагу 1

Проблем не виявлено 518

A

Кількість видів діяльності:
23



FinScore  D/1,6

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідків

 Висока

Фінансова стійкість  Незадовільний рівень

Фінансовий скоринг

MarketScore  B/2.8

Ринкова потужність  Вища середньої

Потенціал до лідерства  Достатні позиції на ринку

Ринковий скоринг

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

Повне найменування юридичної особи
(Актуально на 08.12.2021)

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІК-СЕЙЛЗ"

Скорочена назва ПП "РІК-СЕЙЛЗ"

Анкета Актуально на
08.12.2021
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Статус юридичної особи
(Актуально на 08.12.2021)

не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 42435614

Дата реєстрації 04.09.2018 (3 роки 3 місяці)

Уповноважені особи ВОРОНЧУК ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ
  — керівник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 1 000 000,00 грн

Організаційно-правова форма ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-
технічним обладнанням
Інші:
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною,
живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами
46.12 Діяльність посередників у торгівлі паливом, рудами, металами та
промисловими хімічними речовинами
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними
матеріалами та санітарно-технічними виробами
46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами
для тварин
46.41 Оптова торгівля текстильними товарами
46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і
програмним забезпеченням
46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними
продуктами
46.72 Оптова торгівля металами та металевими рудами
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та
тютюновими виробами
46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами

Контакти з ЄДР
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Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 79021, Львівська обл., місто
Львів, ВУЛИЦЯ КУЛЬПАРКІВСЬКА,
будинок 93 А

Телефон: 0984165789

Контакти з останнього тендеру

Відомості про органи управління юридичної
особи

ВЛАСНИК, ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи ВОРОНЧУК ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 79071, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ
СИМОНЕНКА, будинок 18, квартира 84

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 1 000 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Інформація про кінцевого бенефіціарного
власника (контролера) юридичної особи, у тому
числі кінцевого бенефіціарного власника
(контролера) її засновника, якщо засновник -
юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за
наявності), країна громадянства, місце
проживання, а також повне найменування та
ідентифікаційний код (для резидента) засновника
юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим
бенефіціарним власником (контролером), або
інформація про відсутність кінцевого
бенефіціарного власника (контролера)
юридичної особи, у тому числі кінцевого
бенефіціарного власника (контролера) її
засновника

ВОРОНЧУК ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 79071, Львівська обл., місто Львів, вул.Симоненка
В., будинок 18, квартира 84.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 100

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 28.11.2020

Дані відсутні у реєстрах на 28.11.2020

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Учасники та бенефіціари Актуально на
08.12.2021

Власність та дозволи Актуально на
08.12.2021
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Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії Дані відсутні у реєстрах

Фінансові показники, тис.грн.

Показники Активи Зобов'язання Виручка

2020 383 276 383 187 211 292

2019 670 000 – 680 000 670 000 – 680 000 620 000 – 630 000

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 08.12.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.12.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 07.12.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 08.12.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 08.12.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 08.12.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 424356113058

Дата реєстрації: 01.10.2018

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 08.12.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 08.12.2021)

Управління державної реєстрації юридичного департаменту Львівської міської ради

Фінанси

Зовнішньоекономічна
діяльність*
* Застереження для користувачів!
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Показники Обсяг імпорту, грн Дохід від експорту, грн

2021 - -

2020 100 000 000 - 150 000 000 -

2019 150 000 000 - 200 000 000 -

2018 950 000 - 1 000 000 до 100 000

2017 - -

2016 - -

2015 - -

2014 - -

2013 - -

2012 - -

2011 - -

2010 - -

2009 - -

2008 - -

2007 - -

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно

рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також

побудова функціональних зв’язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою

інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не

встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних,

аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових,

організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ

«Ю�КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
08.12.2021
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Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 26 документів) 10.04.2020 № рішення 88727884

03.04.2020 № рішення 88598300

03.04.2020 № рішення 88598034

Господарські судові справи
(всього 8 документів) 05.08.2021 № рішення 99122217

15.07.2021 № рішення 98360196

29.06.2021 № рішення 97924771

Адміністративні судові справи
(всього 7 документів) 16.11.2021 № рішення 101123101

20.10.2021 № рішення 100443636

20.10.2021 № рішення 100712767

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 2  Учасники / Бенефіціари 3  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

06.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІК-СЕЙЛЗ" ( ПП "РІК-СЕЙЛЗ" ) 

Найменування юридичної особи 
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01.11.2021
АКТУАЛЬНО НА

Україна, 79021, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КУЛЬПАРКІВСЬКА,
будинок 93 А 
Тел: 0984165789 

19.10.2021
АКТУАЛЬНО НА

79021, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КУЛЬПАРКІВСЬКА, будинок
93 А 
Тел: 0984165789 

08.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

79021, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ КУЛЬПАРКІВСЬКА, будинок
93 А 
Тел: 0984165789 

06.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

79021, Львівська обл., місто Львів, Франківський район, ВУЛИЦЯ
КУЛЬПАРКІВСЬКА, будинок 93 А 

06.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

ВОРОНЧУК ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ

08.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

06.09.2018
АКТУАЛЬНО НА

46.73 - Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-
технічним обладнанням

01.11.2021
АКТУАЛЬНО НА ВОРОНЧУК ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 79071, Львівська обл., місто Львів, ВУЛИЦЯ
СИМОНЕНКА, будинок 18, квартира 84 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 000 грн.

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - Ворончук Павло
Вікторович

Адреса засновника: Україна, 79071, Львівська обл., місто Львів,
вул.Симоненка В., будинок 18, квартира 84. 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Контактна інформація
(всього 3 зміни)

Керівники

Підписанти

Види діяльності

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)
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https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A3%25D0%25BA%25D1%2580%25D0%25B0%25D1%2597%25D0%25BD%25D0%25B0%252C+79021%252C+%25D0%259B%25D1%258C%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B2%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B0+%25D0%25BE%25D0%25B1%25D0%25BB.%252C+%25D0%25BC%25D1%2596%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25BE+%25D0%259B%25D1%258C%25D0%25B2%25D1%2596%25D0%25B2%252C+%25D0%2592%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%25AF+%25D0%259A%25D0%25A3%25D0%259B%25D0%25AC%25D0%259F%25D0%2590%25D0%25A0%25D0%259A%25D0%2586%25D0%2592%25D0%25A1%25D0%25AC%25D0%259A%25D0%2590%252C+%25D0%25B1%25D1%2583%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BD%25D0%25BE%25D0%25BA+93+%25D0%2590&t=0&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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