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Увага! Дані змінюються щоденно.  Актуально на 23.09.2021

 Повне досьє на кожну
компанію України

ГРЕВЦОВА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Сьогодні

Експрес-аналіз
Аналітичний показник на основі 111 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 23.09.2021

Потрібна особлива увага 0

Потрібно звернути увагу 1

Проблем не виявлено 106

A

Кількість видів діяльності:
14



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

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи ГРЕВЦОВА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

Прізвище, ініціали фізичної особи ГРЕВЦОВА Г. В.

Статус фізичної особи-підприємця Не перебуває в процесі припинення

Дата реєстрації 01.08.2017 (4 роки 1 місяць)

Анкета Актуально на
23.09.2021
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Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Країни

      

 Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

1 об’єктів на 31.08.2021 Дані відсутні у реєстрах на 31.08.2021

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Види діяльності Основний:
71.11 Діяльність у сфері архітектури
Інші:
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н.в.і.у.
86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров'я
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування в цих сферах
71.20 Технічні випробування та дослідження
73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки
41.10 Організація будівництва будівель
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 03035, місто Київ, ВУЛИЦЯ
СТАДІОННА, будинок 6 А, квартира 134

Телефон: +380632512704

Контакти з останнього тендеру
(22.09.2021)

Контактна особа: Гревцова Ганна Володимирівна

Телефон: +380960565292

Адреса: 03035 м. Київ м. Київ вул. Стадіонна, 6А

Контакти

Перевірка в списках санкцій Актуально на
22.09.2021

Власність та дозволи Актуально на
23.09.2021
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Ліцензії Дані відсутні у реєстрах

Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2021 – 1 296 587

2018 – 55 000

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 23.09.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 11.09.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 22.09.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 23.09.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 23.09.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 23.09.2021)

Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.08.2017

Ставка: 5,00%

Група: 3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 23.09.2021)

Солом'янська районна в місті Києві державна адміністрація

Тендери

Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
23.09.2021

Історія змін
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25.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

ГРЕВЦОВА ГАННА ВОЛОДИМИРІВНА

25.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

03035, м.Київ, ВУЛИЦЯ СТАДІОННА, будинок 6 А, квартира 134 
Тел: +380632512704 

25.05.2020
АКТУАЛЬНО НА

71.11 - Діяльність у сфері архітектури

ПІБ Фізичної особи підприємця 

Контактна інформація

Види діяльності
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