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В стані припинення Статус юридичної особи: в стані
припинення

Відповідно до статті 105 Цивільного кодексу України, після прийняття рішення про припинення юридичної особи, від її
імені вправі діяти лише голова комісії з припинення (ліквідаційної комісії), її члени або ліквідатор. При цьому
встановлюється порядок і строк заявлення кредиторами своїх вимог до неї. Для акціонерних товариств цей строк
складає 20 днів після надіслання кредиторові відповідного повідомлення (стаття 82 Закону України «Про акціонерні
товариства»). У випадку ліквідації боржника прострочені вимоги кредиторів задовольняються з його майна, що
залишилося після задоволення вимог, заявлених своєчасно. За відсутності такого майна вимоги вважаються
погашеними. Співробітництво з компанією, що перебуває в процесі припинення, несе ризики неможливості
задоволення вимог до неї. В тому числі через укладення договорів представником контрагента, що діяв за
відсутності/з перевищенням своїх повноважень.

Обмежена компетенція
посадових осіб 

Повноваження керівника мають такі
обмеження: згідно статуту

Обмеження повноважень керівників або підписантів юридичної особи є фактором ризику (при укладанні договорів на
суми з перевищенням розміру такого обмеження, без отримання необхідних внутрішніх погоджень тощо). Відповідно
до статті 241 Цивільного кодексу України, правочин, вчинений представником з перевищенням повноважень, створює
юридичні наслідки для особи, яку він представляє, лише у разі наступного схвалення нею цього правочину.

Широкий перелік
зареєстрованих видів
діяльності 

Кількість видів діяльності: 14

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення
реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

Досьє Актуально  на 04.10.2018, 19:58:52 04.10.2018, 19:58:52
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Статус юридичної особи В  стані  припинення

Код ЄДРПОУ 41006229

Дата реєстрації 06.12.2016 (1 рік 9 місяців)

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ДИРЕКТОР

Контактна інформація 01015, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16 

Уповноважені особи КВІТКА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА - керівник з 06.12.2016 (згідно статуту) 
КВІТКА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА - голова комісії з припинення або
ліквідатор 

Види діяльності 32.13 Виробництво біжутерії та подібних виробів 
14.13 Виробництво іншого верхнього одягу 
79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим
діяльність 
82.30 Організування конгресів і торговельних виставок 
85.52 Освіта у сфері культури 
90.03 Індивідуальна мистецька діяльність 
91.02 Функціювання музеїв (основний) 
58.11 Видання книг 
58.19 Інші види видавничої діяльності 
59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм 
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 
70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю 
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування 
74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну 

Форма власності Недержавна власність

Перелік засновників юридичної особи ЗАГОРІЙ КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА 34,0000% 
Адреса засновника: 
02098, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА,
будинок 23, квартира 150

Розмір внеску до статутного фонду: 
3 400,00 грн

КВІТКА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА 33,0000% 
Адреса засновника: 
19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський район, місто Корсунь-
Шевченківський, ВУЛИЦЯ ЖУКОВА, будинок 37

Розмір внеску до статутного фонду: 
3 300,00 грн

КЛИМУК ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА 33,0000% 
Адреса засновника: 
45400, Волинська обл., місто Нововолинськ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО,
будинок 13, квартира 18

Розмір внеску до статутного фонду: 
3 300,00 грн

Розмір статутного капіталу 10 000,00 грн
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Дані про відокремлені підрозділи
юридичної особи

Місцезнаходження реєстраційної справи Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

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: 07.12.2016 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI 
Ідентифікаційний код органу: 39669867 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
податків); 
Дата взяття на облік: 07.12.2016 
Номер взяття на облік: 265516234383 

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ 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: 07.12.2016 
Номер взяття на облік: 10000000778108 

Дані про реєстраційний номер платника
єдиного внеску

10000000778108

Дані про перебування юридичної особи в
процесі припинення

10.11.2017 - в стані припинення 

Відомості про строк, визначений
засновниками (учасниками) юридичної
особи, судом або органом, що прийняв
рішення про припинення юридичної особи,
для заявлення кредиторами своїх вимог

10.01.2018

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 01.10.2018 
Перебуває  на  обліку  в  контролюючому  органі  як  такий, , що
припиняється

Стан розрахунків платника податків з
бюджетом

Станом на 03.10.2018 
Платник  податків  не  має  податкового  боргу

Реєстр платників єдиного податку Інформація про особу відсутня в базі

Ліцензії Актуально  на 03.10.2018 03.10.2018

Інформація  про  платника
податків

Актуально  на 04.10.2018, 10:05:00 04.10.2018, 10:05:00
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Судових документів не знайдено

Всього 1

10.11.2017 Внесення рішення засновників (учасників) юридичної особи або
уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи в
результаті ліквідації

Найменування  юридичної  особи  

14.12.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКИЙ
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ МОДИ" 

Контактна  інформація

14.12.2016
Актуально на

01015, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛАВРСЬКА, будинок 16 

Керівники

14.12.2016
Актуально на

КВІТКА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА

Види  діяльності

14.12.2016
Актуально на

91.02 - Функціювання музеїв

Перелік  засновників ( (учасників) ) юридичної  особи

24.12.2016
Актуально на

ЗАГОРІЙ КАТЕРИНА СЕРГІЇВНА 
Адреса засновника: 02098, м.Київ, Дарницький район, ВУЛИЦЯ
ДНІПРОВСЬКА НАБЕРЕЖНА, будинок 23, квартира 150 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 400 грн.
КВІТКА МАРІЯ КОСТЯНТИНІВНА 
Адреса засновника: 19400, Черкаська обл., Корсунь-Шевченківський
район, місто Корсунь-Шевченківський, ВУЛИЦЯ ЖУКОВА, будинок 37 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 300 грн.
КЛИМУК ЛЮДМИЛА ВАСИЛІВНА 
Адреса засновника: 45400, Волинська обл., місто Нововолинськ,
ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 13, квартира 18 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 300 грн.

Розмір  статутного  капіталу

24.12.2016
Актуально на

10 000 грн.

Судова  практика Актуально  на 04.10.2018, 19:58:41 04.10.2018, 19:58:41

Офіційні  повідомлення Актуально  на 03.10.2018 03.10.2018

Зміни  за  типом  даних Наразі  дані  в  блоці “ “Історія" " наповнюються  і  несуть  лише
інформаційний  характер

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=23246422&tb=publications&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
https://youcontrol.com.ua/contractor/termination-info/?id=400285&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023


Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

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

Компанії які вже користуються YouControl
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