Увага! Дані змінюються щоденно.

Актуально на 25.10.2021

Повне досьє на кожну
компанію України

0 800 309 077
youcontrol.com.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТРЕЛЬНИКОВ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП"
LLC "SD GROUP"
Код ЄДРПОУ 44095573

Анкета

Актуально на
10.11.2021

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 "СТРЕЛЬНИКОВ
ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУПП"

Скорочена назва

ТОВ "СД ГРУПП"

Найменування іноземною мовою

Повне найменування іноземною мовою
LIMITED LIABILITY COMPANY "SD GROUP"
Скорочене найменування іноземною мовою
LLC "SD GROUP"

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

44095573

Дата реєстрації

03.03.2021 ( 8 місяців)

Уповноважені особи

СТРЕЛЬНИКОВ ЄВГЕН ВАДИМОВИЧ
— керівник

Розмір статутного капіталу

50 000,00 грн

Організаційно-правова форма

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Назва установчого документа

Статут

Форма власності

Недержавна власність
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Види діяльності

Основний:
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
Інші:
41.10 Організація будівництва будівель
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна
68.32 Управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту
71.11 Діяльність у сфері архітектури
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів
77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання

Контакти з ЄДР
Місцезнаходження юридичної особи

Адреса:

Україна, 01014, місто Київ,
вул.Соловцова Миколи, будинок 2, офіс
38/1

Веб сторінка:

strelnikovgroup.com

E-mail:

offers@strelnikovgroup.com,

Телефон:

+38(068)-180-18-11,

Контакти з останнього тендеру

Учасники та бенефіціари

Актуально на
10.11.2021

Відомості про органи управління юридичної
особи

Вищий: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ. Виконавчий: ДИРЕКТОР.

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

СТРЕЛЬНИКОВ ЄВГЕН ВАДИМОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 02097, місто Київ, вул.Градинська, будинок 9,
квартира 28
Країна реєстрації:

Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 30 000,00 грн
Частка (%): 60,0000%

ФЕДОРКІН ДЕНИС ВАСИЛЬОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 53500, Дніпропетровська обл., Томаківський р-н,
селище міського типу Томаківка(з), вул.Середня, будинок 2-А
Країна реєстрації:

Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 15 000,00 грн
Частка (%): 30,0000%

ЯКОБЧУК РОМАН ОЛЕГОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 03037, місто Київ, пр.Лобановського Валерія, будинок
5-А, квартира 17
Країна реєстрації:

Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн
Частка (%): 10,0000%
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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

СТРЕЛЬНИКОВ ЄВГЕН ВАДИМОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Адреса бенефіціара: Україна, 02097, місто Київ, вул.Градинська, будинок 9,
квартира 28.
Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив
Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 60

ФЕДОРКІН ДЕНИС ВАСИЛЬОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна
Адреса бенефіціара: Україна, 53500, Дніпропетровська обл., Томаківський р-н,
селище міського типу Томаківка(з), вул.Середня, будинок 2-А.
Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив
Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 30

Власність та дозволи

Торгові марки

Актуально на
25.10.2021

Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість

Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 05.10.2021

Дані відсутні у реєстрах на 05.10.2021

Автотранспорт в користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії

Дані відсутні у реєстрах

Податкова та інші державні
органи
Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 21.10.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнеспартнера»
(станом на 24.10.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 11.11.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій

Інформація про особу відсутня в базі
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станом на 11.11.2021
Реєстр платників ПДВ
(станом на 11.11.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ
Індивідуальний податковий номер: 440955726557
Дата реєстрації: 01.04.2021

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 11.11.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі
Виключено з реєстру
Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.04.2021
Ставка: 3,00%
Група: 3
Дата виключення з реєстру: 01.10.2021

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 26.10.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі
провадження
(Згадування у документах)

Актуально на
11.11.2021

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

Детальніше
Згорнути

Публічні діячі
Згідно з закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню
тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» та методологічних рекомендацій FATF, до публічних діячів
застосовуються особливі правила контролю фінансових операцій.
Наявність зв’язку компанії з публічною особою може нести певний ризик для бізнесу з боку контролуючих органів, що може вплинути і на
всіх контрагенів. YouControl проводить щоденний моніторинг та аналіз декларацій майнового стану з «Єдиного державного реєстру
декларацій» та зберігає повну інформацію в своїй базі.
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