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Увага! ! Дані  змінюються  щоденно..

Актуально  на  
20.12.2018

Кількість перевірених факторів

Потрібна
особлива увага 0

 
Потрібно
звернути увагу 1

 
Проблем не
виявлено 27

 
Недостатньо
даних для
розрахунку
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Фактор Повідомлення Актуально на

Місцезнаходження в житловому
фонді 

Компанія знаходиться в житловому
будинку

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для
потреб промислового характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання
громадян. Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників)
може свідчити про його недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального
призначення: офіс, цех, склад тощо. Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в
житловому фонді може бути підставою для застосування санкцій за порушення трудового законодавства, а також за
порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні обмеження).

Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію
з 50 50 реєстрів  України актуальну на момент
запиту

Статус юридичної особи Не  перебуває  в  процесі  припинення

Код ЄДРПОУ 39327931

Дата реєстрації 31.07.2014 (4 роки 4 місяці)

Відомості про органи управління юридичної
особи

Контактна інформація 01011, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЛЄСКОВА, будинок 3-А, квартира 27 
Тел: 044-229-88-88 

Уповноважені особи ЯСИНСЬКИЙ ГЕОРГІЙ ІГОРОВИЧ - керівник з 11.07.2014 

Види діяльності 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у. (основний) 

Досьє Актуально  на 20.12.2018, 23:20:49 20.12.2018, 23:20:49
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Ознака прибутковості Станом на 20.11.2018
Організація включена до Реєстру неприбуткових установ та
організацій на підставі рішення контролюючого органу ДФС №
1726554602395 від 02.08.2017

Форма власності Недержавна власність

Перелік засновників юридичної особи ЯСИНСЬКИЙ ГЕОРГІЙ ІГОРОВИЧ 
Адреса засновника: 
01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛ. ЛЄСКОВА, будинок 3-А,
квартира 27

Розмір внеску до статутного фонду: 
0,00 грн

АР'ЄВ ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ 
Адреса засновника: 
03142, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. ВЕРНАДСЬКОГО, будинок
81, квартира 90

Розмір внеску до статутного фонду: 
0,00 грн

Розмір статутного капіталу 0,00 грн

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: 01.08.2014 

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: 01.08.2014 
Номер взяття на облік: 265514095873 

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: 01.08.2014 
Номер взяття на облік: 10000000235406 

Дані про реєстраційний номер платника
єдиного внеску

10000000235406

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного внеску за
основним видом його економічної
діяльності
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Важливі  повідомлення Актуально  на 19.12.2018 19.12.2018
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Всього 1

01.11.2018 Засновник організації - Ар'єв Володимир Ігорович внесений до
"Переліку фізичних осіб, щодо яких вводяться спеціальні економічні
заходи".

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 11.12.2018 
Перебуває  на  обліку  в  органах  доходів  та  зборів

Стан розрахунків платника податків з
бюджетом

Станом на 19.12.2018 
Платник  податків  не  має  податкового  боргу

Реєстр платників єдиного податку Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій

Інформація про особу наявна в базі

Дата включення неприбуткової організації
до Реєстру

02.08.2017

Ознака неприбутковості 0032 громадські об'єднання

Дата присвоєння ознаки неприбутковості
або її зміни

02.08.2017

Судових документів не знайдено

Всього 1

31.07.2014 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Історія змін
Наразі дані в блоці “Історія" наповнюються і несуть лише інформаційний характер
Спосіб відображення:

Ліцензії Актуально  на 19.12.2018 19.12.2018

Інформація  про  платника
податків

Актуально  на 20.12.2018, 08:38:00 20.12.2018, 08:38:00

Судова  практика Актуально  на 20.12.2018, 23:20:44 20.12.2018, 23:20:44

Офіційні  повідомлення Актуально  на 19.12.2018 19.12.2018
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Найменування  юридичної  особи  

04.07.2016
Актуально на

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РОЗВИТОК СТОЛИЦІ" 
(ГО "РОЗВИТОК СТОЛИЦІ") 

Контактна  інформація
((всього 1  1 зміна))

04.07.2016
Актуально на

01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ ЛЄСКОВА, будинок 3-А,
квартира 27 
Тел: 442298888 

01.08.2014
Дані перевіряються

М.КИЇВ ПЕЧЕРСЬКИЙ ВУЛ.ЛЄСКОВА БУД.3-А КВ.27 
Тел: 442298888 

Керівники

01.08.2014
Дані перевіряються

ЯСИНСЬКИЙ ГЕОРГІЙ ІГОРОВИЧ

Види  діяльності

04.07.2016
Актуально на

94.99 - Діяльність інших громадських організацій, н. в. і. у.

Перелік  засновників ( (учасників) ) юридичної  особи

05.08.2016
Актуально на

АР'ЄВ ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ 
Адреса засновника: 03142, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ.
ВЕРНАДСЬКОГО, будинок 81, квартира 90 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
ЯСИНСЬКИЙ ГЕОРГІЙ ІГОРОВИЧ 
Адреса засновника: 01011, м.Київ, Печерський район, ВУЛ. ЛЄСКОВА,
будинок 3-А, квартира 27 
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.
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