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АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " "АВТ  ПЛЮС""

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

 Повне досьє на кожну 
компанію України

Увага! ! Дані  змінюються  щоденно..

Актуально  на  
25.07.2018
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Статус юридичної особи Не  перебуває  в  процесі  припинення

Код ЄДРПОУ 41059794

Дата реєстрації 29.12.2016 (1 рік 6 місяців)

Відомості про органи управління юридичної
особи

ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР

Контактна інформація 08001, Київська обл., Макарівський район, селище міського типу
Макарів, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 9 

Уповноважені особи ТОКАР СВІТЛАНА АНДРІЇВНА - керівник з 28.12.2016 
ТОКАР СВІТЛАНА АНДРІЇВНА - підписант з 28.12.2016 

Види діяльності 46.51 Оптова торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і
програмним забезпеченням 
46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням 
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 
47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового
замовлення або через мережу інтернет 
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 
49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. (основний) 

Форма власності Недержавна власність

Експрес--аналіз  контрагента Актуально  на  25.07.201825.07.2018

Кількість перевірених факторів

Потрібна
особлива увага 0

 
Потрібно
звернути увагу 0

 
Проблем не
виявлено 24

 
Недостатньо
даних для
розрахунку

0

Зроблена комплексна перевірка за методикою експресс-аналізу контрагентів від YouControl. Перевірено 24 факторів,
проблем не виявлено.

Досьє Актуально  на 25.07.2018, 12:56:59 25.07.2018, 12:56:59

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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Перелік засновників юридичної особи ТОКАР СВІТЛАНА АНДРІЇВНА 100,0000% 
Адреса засновника: 
08001, Київська обл., Макарівський район, селище міського типу
Макарів, ВУЛИЦЯ ПРОЕКТНА, будинок 1, квартира 37

Розмір внеску до статутного фонду: 
50 000,00 грн

Розмір статутного капіталу 50 000,00 грн

Дані про відокремлені підрозділи
юридичної особи

Місцезнаходження реєстраційної справи Макарівська районна державна адміністрація Київської області

Дата та номер запису про взяття та зняття
з обліку, назва та ідентифікаційні коди
органів статистики, Міндоходів, Пенсійного
фонду України, в яких юридична особа
перебуває на обліку

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ 
Ідентифікаційний код органу: 21680000 
Дата взяття на облік: 30.12.2016 

ВИШГОРОДСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI (МАКАРIВСЬКЕ
ВIДДIЛЕННЯ) 
Ідентифікаційний код органу: 39466569 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
податків); 
Дата взяття на облік: 30.12.2016 
Номер взяття на облік: 101416247245 

ВИШГОРОДСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI (МАКАРIВСЬКЕ
ВIДДIЛЕННЯ) 
Ідентифікаційний код органу: 39466569 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску); 
Дата взяття на облік: 30.12.2016 
Номер взяття на облік: 10000000792082 

Дані про реєстраційний номер платника
єдиного внеску

10000000792082

Ліцензій не знайдено

Реєстр платників ПДВ Інформація про особу відсутня в базі

Анульована реєстрація платників ПДВ Інформація  про  особу  відсутня  в  базі

Дізнайся більше про свого бізнес-партнера Станом на 21.07.2018 
Перебуває  на  обліку  в  органах  доходів  та  зборів

Стан розрахунків платника податків з
бюджетом

Станом на 10.07.2018 
Платник  податків  не  має  податкового  боргу

Ліцензії Актуально  на 24.07.2018 24.07.2018

Інформація  про  платника
податків

Актуально  на 25.07.2018, 08:14:00 25.07.2018, 08:14:00

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%D0%A2%D0%9E%D0%9A%D0%90%D0%A0+%D0%A1%D0%92%D0%86%D0%A2%D0%9B%D0%90%D0%9D%D0%90+%D0%90%D0%9D%D0%94%D0%A0%D0%86%D0%87%D0%92%D0%9D%D0%90&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


Реєстр платників єдиного податку Інформація про особу відсутня в базі

Судових документів не знайдено

Найменування  юридичної  особи

31.12.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АВТ ПЛЮС" 
(ТОВ "АВТ ПЛЮС") 

Контактна  інформація

31.12.2016
Актуально на

08001, Київська обл., Макарівський район, селище міського типу
Макарів, ВУЛИЦЯ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БОГДАНА, будинок 9 

Керівники

31.12.2016
Актуально на

ТОКАР СВІТЛАНА АНДРІЇВНА

Види  діяльності

31.12.2016
Актуально на

49.39 - інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.

Перелік  засновників ( (учасників) ) юридичної  особи

31.12.2016
Актуально на

ТОКАР СВІТЛАНА АНДРІЇВНА 
Адреса засновника: 08001, Київська обл., Макарівський район, селище
міського типу Макарів, ВУЛИЦЯ ПРОЕКТНА, будинок 1, квартира 37 
Розмір внеску в статутний фонд: 50 000 грн.

Розмір  статутного  капіталу

31.12.2016
Актуально на

50 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

1,6 млн  Досьє на одному сайті
Найбільше досьє на компанії
в Україні, яке постійно
оновлюється

 

50  Реєстрів в єдиному
вікні

 

7
 Унікальних
інструментів аналізу
контрагентів

70 000
 Користувачів
безкоштовного
тарифу Open Data

 5 000  Платних користувачів

Судова  практика Актуально  на 25.07.2018, 12:56:58 25.07.2018, 12:56:58

Історія  змін Наразі  дані  в  блоці “ “Історія" " наповнюються  і  несуть  лише  інформаційний  характер
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Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Компанії які вже користуються YouControl
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