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LLC "BPL LEAGUE M"

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ ЛІЦЕЙ "ЛІГА М"

    Поділитися досьє  Мої нотатки  Списки 0

Не перебуває в процесі припинення



 

 

Експрес-аналіз контрагента

Важлива інформація. Ці дані можна отримувати автоматично прямо у вашу
систему обліку. Дізнатись більше

Експрес-аналіз 
Аналітичний показник на основі 522

факторів

Потрібна особлива
увага

1

Потрібно звернути
увагу

2

Проблем не виявлено 512

B


ПОКАЗАТИ ВАЖЛИВІ ФАКТОРИ (3)

Повне найменування юридичної особи

Скорочена назва

Найменування іноземною мовою

Анкета

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

"БОРИСПІЛЬСЬКИЙ ПРИВАТНИЙ ЛІЦЕЙ "ЛІГА М"

ТОВ "БПЛ "ЛІГА М"

Повне найменування іноземною мовою  
LIMTED LIABILITY COMPANY "BORISPIL PRIVATE
LECEUM LEAGUE M"

https://youcontrol.com.ua/card/pdf/file/?id=45605701&tb=express-universal-file
https://youscore.com.ua/
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Статус юридичної особи

Код ЄДРПОУ

Дата реєстрації

Уповноважені особи

Зв’язок з національними публічними діячами
та/або пов’язаними з ними особами

Розмір статутного капіталу

Організаційно-правова форма

Назва установчого документа

Форма власності

Види діяльності

Серед моїх списків

ЄДР ТЕНДЕРИ

Скорочене найменування іноземною мовою  
LLC "BPL LEAGUE M"

Не перебуває в процесі припинення

44270494

12.05.2021 ( 1 місяць)

   — керівникСЄДОВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА 6

Зв'язків не знайдено

100 000,00 грн

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Статут

Недержавна власність

Показати всі коди

Основний:

85.31 Загальна середня освіта

Інші:

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи

орендованого нерухомого майна



Контакти з ЄДР
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Місцезнаходження
юридичної особи

Адреса: Україна, 08321, Київська обл., Бориспільський р-н, село Чубинське,

вул.Калнишевського Петра, будинок 4

E-mail: ligam@milasha.school

Телефон: +38(099)-310-20-20,

Компанія на карті Показати на мапі

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду держмайна
України

0

Перелік засновників юридичної особи

Адреса засновника:
Україна, 02081, місто
Київ, пр.Григоренка
Петра, будинок 18-А,
квартира 280

Країна реєстрації: 
Україна

Розмір внеску до
статутного фонду: 20
000,00 грн

Частка (%): 20,0000%

Адреса засновника:
Україна, 02121, місто
Київ, пр.Бажана
Миколи, будинок 7-Г,
квартира 92

Країна реєстрації: 
Україна

Учасники та бенефіціари

Вищий: ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

УЧАСНИКІВ. Виконавчий:

ДИРЕКТОР.

ШИМАНСЬКА НАДІЯ
СЕРГІЇВНА 1

СЄДОВА ЛЮДМИЛА
АНАТОЛІЇВНА 6

mailto:ligam@milasha.school
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Розмір внеску до
статутного фонду: 80
000,00 грн

Частка (%): 80,0000%

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

Країна громадянства
бенефіціара: 
Україна

Адреса бенефіціара:
Україна, 02121, місто
Київ, пр.Бажана
Миколи, будинок 7-Г,
квартира 92.

Тип бенефіціарного
володіння: Прямий
вирішальний вплив

Відсоток частки
статутного капіталу в
юридичній особі або
відсоток права голосу
в юридичній особі: 80

СЄДОВА ЛЮДМИЛА
АНАТОЛІЇВНА 6

Країна громадянства
бенефіціара: 
Україна

Адреса бенефіціара:
Україна, 02081, місто
Київ, пр.Григоренка
Петра, будинок 18-А,
квартира 280.

Тип бенефіціарного
володіння: Прямий
вирішальний вплив

Відсоток частки
статутного капіталу в
юридичній особі або
відсоток права голосу
в юридичній особі: 20

ШИМАНСЬКА НАДІЯ
СЕРГІЇВНА 1
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Хто насправді стоїть за компанією?
Знаходьте пов'язані з контрагентом особи і компанії.

ВІДКРИТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Отримайте актуальні дані з Державного
реєстру

  Отримати
дані

Нерухомість Земельні ділянки

Дані не отримувались Дані не отримувались

Автотранспорт в
користуванні

Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у
власності

Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії Дані відсутні у реєстрах

Країни

       
Кількість санкційних списків

Статус

Власність та дозволи

Перевірка в списках санкцій

8 санкційних списків

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=45605701&tb=relations3
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ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Тип згадки Наші гроші Слідство.Інфо Бігус.інфо Схеми: корупція в деталях

0  Фігурант розслідування 0 0 0 0

0  Згадка в розслідуванні 0 0 0 0

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Детальніше

Репутація в медіа 

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 11.06.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 14.06.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного
податку з реалізації пального та
спирту етилового 
(станом на 15.06.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій  
станом на 15.06.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ 
(станом на 15.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=45605701&tb=sanctions
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=45605701&tb=bad-news
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ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

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

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Реєстр платників єдиного податку 
(станом на 15.06.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку
відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної
справи 
(станом на 15.06.2021)

Бориспільська районна державна адміністрація
Київської області

Судова практика та виконавчі провадження  
(Згадування у документах)

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 1  Учасники / Бенефіціари 4

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=45605701&tb=sfs
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=45605701&tb=courts
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=45605701&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=45605701&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=2
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ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

 Отримувачі доходу 0  Суб'єкти декларування 0

 Національні публічні діячі 0  Вкладники / Позичальники 0

 Особи пов'язані з суб'єктами
декларування 

0  Особи пов'язані з публічними
діячами 

0

 Особи що мають фінансові
зобов'язання 

0

Перевірки державними службами

Заплановано перевірок

Дані відсутні у реєстрах

Автоматичний

моніторинг
☝ 


Активуйте
автоматичне
інформування
про зміни
Додайте ТОВ
"БПЛ "ЛІГА М" до
моніторингу й
першим
дізнавайтесь про
важливі зміни



https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=45605701&tb=all-persons
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З'явилися питання? 0 800 309 077
mail@youcontrol.com.ua

Продукти Сервіси та
програми

Академія
YouControl  
Онлайн-курси з

бізнес-розвідки

Cпівпраця з
вишами  
Навчальні

тренінги для

студентів ЗВО

Співпраця зі
ЗМІ та ГО  
Запрошуємо

активістів до

співпраці

Програма
Відкриті міста
Навчання

державних

службовців

 Програма
Лояльності 
Знижки та

бонуси для

наших клієнтів

Реферальна
програма 
Отримуйте

бонуси за

рекомендації

Висновки по
комплаєнс-
ризиках  
Консультації та

Для
користувачів

Про нас

Новини

Можливості

Тарифи

Команда
YouControl

Джерела
даних

Кандидати на
долоні

Ми в соціальних
мережах!

 Інтеграція  
API YouScore

 Аналіз ринків  
Шукайте нових клієнтів та

партнерів


Боти  
Messenger, Telegram, Viber

 Розширення  
Chrome, Mozilla


Ренкінг банків України  
Скоринговий індекс

надійності


Експерт-досьє  
Нова послуга від YouControl

Каталоги

tel:0800309077
mailto:mail@youcontrol.com.ua
https://youcontrol.com.ua/academy/
https://youcontrol.com.ua/university/
https://youcontrol.com.ua/press/
https://youcontrol.com.ua/our_possibility/academy/#open-place
https://youcontrol.com.ua/loyalty/
https://youcontrol.com.ua/referral/
https://youcontrol.com.ua/compliance/
https://youcontrol.com.ua/about_us/
https://youcontrol.com.ua/news/
https://youcontrol.com.ua/our_possibility/
https://youcontrol.com.ua/services/
https://youcontrol.com.ua/team/
https://youcontrol.com.ua/sources/
https://youcontrol.com.ua/individual-clarity/
https://www.instagram.com/youcontrol.com.ua/
https://www.facebook.com/youcontrol.com.ua
https://www.youtube.com/channel/UCtKkW9agqr6RLyX6cl6nk1Q
https://www.linkedin.com/company/youcontrol-com-ua
https://t.me/youcontrolnews
https://youscore.com.ua/
https://youcontrol.com.ua/markets/
https://youcontrol.com.ua/our_possibility/#bots
https://youcontrol.com.ua/blog/poshuk-kontrahentiv-na-sayti-youcontrol-v-1-klik--dodatok-dlia-chrome-i-firefox/
https://youcontrol.com.ua/bank-finscore/
https://youcontrol.com.ua/individual-brief/
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YouControl — повне досьє на кожну компанію України © Youcontrol. all rights reserved

оцінка

контрагентів
Сплачуйте онлайн:

https://youcontrol.com.ua/compliance/

