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АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

ТОВАРИСТВО  З  ОБМЕЖЕНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
""АГОРА  ГРУП""
FinScoreFinScore

  
MarketScoreMarketScore

 

Статус юридичної особи Не  перебуває  в  процесі  припинення

Код ЄДРПОУ 36347321

Дата реєстрації 19.03.2009 (9 років 1 місяць)

Відомості про органи управління юридичної
особи

Контактна інформація 01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ АРХІТЕКТОРА ГОРОДЕЦЬКОГО, будинок 11-Б 
Тел: 380442006967, +380672496707 
Факс: +380442006967 

Уповноважені особи БОЙКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ - керівник 

Види діяльності 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 
43.21 Електромонтажні роботи 
46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими
товарами 
80.10 Діяльність приватних охоронних служб 
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель (основний) 

Форма власності Недержавна власність

Перелік засновників юридичної особи БОЙКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 100,0000% 
Адреса засновника: 02091, м.Київ, Дарницький район, ХАРКІВСЬКЕ
ШОСЕ, будинок 154 А, квартира 27 
Розмір внеску до статутного фонду: 62 000,00 грн 

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - БОЙКО ЮРІЙ
МИКОЛАЙОВИЧ 
Адреса засновника: УКРАЇНА, М. КИЇВ, ВУЛ. ХАРКІВСЬКЕ ШОСЕ, БУД.,
154А, КВ., 27" 

Розмір статутного капіталу 62 000,00 грн

Дані про відокремлені підрозділи
юридичної особи

Місцезнаходження реєстраційної справи Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Досьє Актуально  на 23.04.2018, 11:42:28 23.04.2018, 11:42:28
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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: 20.03.2009 

ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М.КИЄВI 
Ідентифікаційний код органу: 39669867 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
податків); 
Дата взяття на облік: 20.03.2009 
Номер взяття на облік: 53921 

ДПI У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI ГУ ДФС У М.КИЄВI 
Ідентифікаційний код органу: 39669867 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску); 
Дата взяття на облік: 03.11.2009 
Номер взяття на облік: 10-057334 

Дані про реєстраційний номер платника
єдиного внеску

10-057334

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного внеску за
основним видом його економічної
діяльності

52

2016 р. Активи 120 000 – 130 000 грн.

2016 р. Зобов'язання 35 000 – 40 000 грн.

2016 р. Виручка 1 000 000 – 1 100 000 грн.

Всього 1

30.01.2018 01.10.2018 - Перевірка згідно плану заходів державного нагляду на 2018
рік. Орган державного нагляду: Державна служба України з
надзвичайних ситуацій

Фінансові  показники

Важливі  повідомлення Актуально  на 22.04.2018 22.04.2018

Ліцензії Актуально  на 22.04.2018 22.04.2018
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Всього 4

2092.14.32 Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне
обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки.,Роботи в діючих електроустановках
напругою понад 1000 В та в зонах дії струму високої частоти.,Роботи
в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах,
колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках,
трубопроводах).,Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2
метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під
водою.,Зведення, монтаж і демонтаж будинків, споруд, зміцнення їх
аварійних частин, електропрогрівання бетону та
електророзморожування ґрунтів.,Зварювальні, газополум'яні,
наплавні роботи.,Електричне устатковання електричних станцій та
мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В.
з 11.06.2014 до 11.06.2019 Діюча

АЕ 262307 2013003812 Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів
архітектури
з 04.07.2013 до 12.07.2016 Отримання ліцензії

АВ515816 2010070276 Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів
архітектури
з 07.07.2010 до 07.07.2013 Отримання ліцензії

АЕ184464 Проектування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові,
порошкові, аерозольні), пожежної сигналізації, оповіщування про
пожежу та управління евакуацією людей, протидимного захисту,
передавання тривожних сповіщень, пристроїв блискавкозахисту,
вогнезахисного обробляння на об'єктах з високим, середнім та
незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки Монтаж,
технічне обслуговування систем пожежогасіння (водяні, пінні, газові,
порошкові, аерозольні) на об'єктах з високим, середнім та незначним
ступенем ризику щодо пожежної безпеки Монтаж систем пожежної
сигналізації, оповіщування про пожежу та управління евакуацією
людей, устаткування передавання тривожних сповіщень на об'єктах
з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної
безпеки Технічне обслуговування систем пожежної сигналізації,
оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей Монтаж,
технічне обслуговування систем протидимного захисту на об'єктах з
високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної
безпеки Монтаж, перевірка (огляд) пристроїв блискавкозахисту
Монтаж воріт, дверей, вікон, люків, завіс (екранів), клапанів з
нормованою межею вогнестійкості Вогнезахисне просочування
(поверхневе) Поверхневе вогнезахисне обробляння (фарбування,
штукатурення, обмотування, облицювання) на об'єктах з високим
ступенем ризику щодо пожежної безпеки Вогнезахисне заповнення
з 26.06.2013 Дійсна

Реєстр платників ПДВ Інформація  про  особу  наявна  в  базі

Індивідуальний податковий номер 363473226520

Дата реєстрації 25.05.2009

Анульована реєстрація платників ПДВ Інформація  про  особу  відсутня  в  базі

Інформація  про  платника
податків

Актуально  на 23.04.2018, 08:42:27 23.04.2018, 08:42:27
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Дізнайся більше про свого бізнес-партнера Станом на 11.04.2018 
Перебуває  на  обліку  в  органах  доходів  та  зборів

Стан розрахунків платника податків з
бюджетом

Станом на 17.04.2018 
Платник  податків  не  має  податкового  боргу

Реєстр платників єдиного податку Інформація про особу відсутня в базі

Всього 1

09.03.2016 Ухвала суду Кримінальне 127/2158/16-к

Всього 2

19.10.2009 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

19.03.2009 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Найменування  юридичної  особи

27.05.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГОРА ГРУП" 
(ТОВ "АГОРА ГРУП") 

Контактна  інформація  ((всього 5  5 змін))

27.05.2016
Актуально на

01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ АРХІТЕКТОРА ГОРОДЕЦЬКОГО, будинок 11-Б 
Тел: +38(044)200-69-67, +38(067)249-67-07 
Факс: +38(044)200-69-67 

04.06.2015
Дані перевіряються

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.АРХІТЕКТОРА ГОРОДЕЦЬКОГО БУД.11-Б 
Тел: 8(044)200-69-67, +38(067)249-67-07 
Факс: 8(044)200-69-67 

19.04.2013
Дані перевіряються

М.Киев, вул. Архітектора Городецького, буд.11-б 
Тел: 044200-69-67, 067249-67-07 
Факс: 044200-69-67 

01.04.2013
Дані перевіряються

м. Київ, Район - Печерський, ВУЛ.АРХIТЕКТОРА ГОРОДЕЦЬКОГО ,
БУД.11-Б 
Тел: 241-61-87, 067509-82-28 
Факс: 067249-67-07 

21.10.2009
Дані перевіряються

М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. АРХIТЕКТОРА ГОРОДЕЦЬКОГО БУД. 11-Б
Тел: 241-61-87 

Судова  практика Актуально  на 23.04.2018, 11:43:01 23.04.2018, 11:43:01

Офіційні  повідомлення Актуально  на 22.04.2018 22.04.2018

Історія  змін Наразі  дані  в  блоці “ “Історія" " наповнюються  і  несуть  лише  інформаційний  характер
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20.03.2009
Дані перевіряються

М.КИЇВ, ДЕСНЯНСЬКИЙ Р-Н ВУЛ. ЧЕРВОНОТКАЦЬКА БУД. 90, KB. 25 
Тел: 241-61-87 

Контактна  інформація  ((всього 5  5 змін))

Керівники

20.03.2009
Дані перевіряються

БОЙКО ЮРIЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Види  діяльності  ((всього 1  1 зміна))

27.05.2016
Актуально на

41.20 - будівництво житлових і нежитлових будівель

20.03.2009
Дані перевіряються

74.60.0 - СЛІДЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ

Перелік  засновників ( (учасників) ) юридичної  особи

27.05.2016
Актуально на

БОЙКО ЮРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 62 000 грн.

Додаткова  інформація  про  засновників ( (учасників) ) юридичної  особи

29.03.2012
Дані перевіряються

БОЙКО ЮРIЙ МИКОЛАЙОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 62 000 грн.

20.03.2009
Дані перевіряються

ШАХРАЙЧУК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 62 000 грн.

Розмір  статутного  капіталу

20.03.2009
Дані перевіряються

62 000 грн.
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