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 Повне досьє на кожну
компанію України

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"МАЙСТЕРЛІФТ"
Код ЄДРПОУ 33308688

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

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАЙСТЕРЛІФТ"

Скорочена назва ТОВ "МАЙСТЕРЛІФТ"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 33308688

Дата реєстрації 29.12.2004 (16 років 10 місяців)

Уповноважені особи ВОЛКОТРУБ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ
  — 04.03.2013, керівник
ВОЛКОТРУБ ОЛЕГ ІВАНОВИЧ
  — підписант

Розмір статутного капіталу 125 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
Інші:
43.21 Електромонтажні роботи
46.63 Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної
промисловості та будівництва
33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання промислового
призначення
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування в цих сферах

Анкета Актуально на
04.11.2021

Контакти
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Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 04073, місто Київ, ПРОВУЛОК
КУРЕНІВСЬКИЙ, будинок 17 ЛІТЕРА Ш

Телефон: +380444590388,
+380444590387,

Факс: -

Контакти з останнього тендеру
(04.11.2021)

Контактна особа: Бондар Вячеслав Иванович

E-mail: v.i.bondar@masterlift.com.ua

Телефон: +380444984332

Адреса: 04073 Київська Київ провулок
Куренівський, 17, літера Ш

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи ТРИГУБ СВЯТОСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 04215, місто Київ, ПРОСПЕКТ ГЕОРГІЯ ГОНГАДЗЕ,
будинок 18-Ж, квартира 51

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 112 500,00 грн

Частка (%): 90,0000%
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ
АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ-ІНВЕСТ"
Код ЄДРПОУ засновника: 23848885

Адреса засновника: Україна, 69000, Запорізька обл., місто Запоріжжя, БУЛЬВАР
ЦЕНТРАЛЬНИЙ, будинок 21

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 12 500,00 грн

Частка (%): 10,0000%

Учасники та бенефіціари Актуально на
04.11.2021
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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

ТРИГУБ СВЯТОСЛАВ СЕРГІЙОВИЧ
Країна громадянства бенефіціара: Україна

Адреса бенефіціара: Україна, 04208, місто Київ, пр.Гонгадзе Георгія, будинок 18Ж,
квартира 51.

Тип бенефіціарного володіння: Прямий вирішальний вплив

Відсоток частки статутного капіталу в юридичній особі або відсоток права голосу в
юридичній особі: 90

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 10.10.2020

Дані відсутні у реєстрах на 10.10.2020

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності 7 транспортних засобів

Ліцензії 12 ліцензій

Власність та дозволи Актуально на
17.08.2021

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 11.08.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 15.08.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 05.11.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 05.11.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ Дійсне свідоцтво ПДВ
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Показники Обсяг імпорту, грн Дохід від експорту, грн

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

(станом на 05.11.2021) Індивідуальний податковий номер: 333086826594

Дата реєстрації: 01.02.2005

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 05.11.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 17.08.2021)

Оболонська районна в місті Києві державна адміністрація

Зовнішньоекономічна
діяльність*
* Застереження для користувачів!

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.
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2009

2008

2007

Показники Обсяг імпорту, грн Дохід від експорту, грн

Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2021 192 530 975

2020 148 193 387

2019 261 884 104

2018 209 555 539

2017 125 275 802

2016 57 749 909

2015 32 150 736

2014 0

2013 0

2012 19 041 261

2011 2 365 131

2010 6 743 371

2009 791 638

2008 0

2007 0
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Тендери
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Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
05.11.2021
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Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи
(всього 36 документів) 04.07.2019 № рішення 83134564

04.07.2019 № рішення 83134561

04.07.2019 № рішення 83133837

Господарські судові справи
(всього 511 документів) 12.10.2021 № рішення 100304693

28.09.2021 № рішення 99998058

26.08.2021 № рішення 99172880

Адміністративні судові справи
(всього 12 документів) 01.02.2021 № рішення 94560375

27.04.2020 № рішення 88959951

24.04.2020 № рішення 88910204

Справи про адміністративні правопорушення
(всього 1 документ) 20.07.2021 № рішення 98587381

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

Справи призначені до розгляду Інформація відсутня у реєстрах

Всього 3

30.01.2018 26.02.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018
рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з питань праці

05.10.2008 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

15.09.2008 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

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

Офіційні повідомлення Актуально на
04.11.2021

Публічні діячі

Детальніше
Згорнути
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© YouControl. All rights reserved

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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