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Увага! Дані змінюються щоденно.

АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

Актуально на
26.11.2018

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
"ЄВРОПЕЙСЬКА АСАМБЛЕЯ ЖІНОКДЕПУТАТІВ"
CO "EUROPEAN ASSEMBLY OF WOMEN"S DEPUTIES"

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 26.11.2018
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Повідомлення

Актуально на

Місцезнаходження в житловому
фонді

Компанія знаходиться в житловому
будинку

Сьогодні

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).

Досьє

Актуально на 26.11.2018, 16:06:52

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

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

41603386

Дата реєстрації

20.09.2017 (1 рік 2 місяці)

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ, ГОЛОВА ОРГАНІЗАЦІЇ, НАГЛЯДОВА РАДА

Контактна інформація

08200, Київська обл., місто Ірпінь, УЛИЦЯ ДАВИДЧУКА, будинок 15-Б,
квартира 34
Тел: 0960596726
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Уповноважені особи

КРЕМЕНЧУК ВІОЛЕТТА ВІТАЛІЇВНА - керівник

Види діяльності

88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення
проживання, н. в. і. у. (основний)

Ознака прибутковості

Станом на 26.11.2018
Організація включена до Реєстру неприбуткових установ та
організацій на підставі рішення контролюючого органу ДФС №
1710314600191 від 25.10.2017

Форма власності

Недержавна власність

Перелік засновників юридичної особи

ПОПСУЙ АНАСТАСІЯ ВІКТОРІВНА
Адреса засновника:
08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ ДАВИДЧУКА, будинок 15Б,В, квартира 34
Розмір внеску до статутного фонду:
0,00 грн

Розмір статутного капіталу

0,00 грн

Дані про відокремлені підрозділи
юридичної особи
Місцезнаходження реєстраційної справи

Виконавчий комітет Ірпінської міської ради Київської області

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: 20.09.2017
ВИШГОРОДСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI (IРПIНСЬКЕ
ВIДДIЛЕННЯ)
Ідентифікаційний код органу: 39466569
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
податків);
Дата взяття на облік: 20.09.2017
Номер взяття на облік: 103117236772
ВИШГОРОДСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI (IРПIНСЬКЕ
ВIДДIЛЕННЯ)
Ідентифікаційний код органу: 39466569
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 20.09.2017
Номер взяття на облік: 10000001018209

Дані про реєстраційний номер платника
єдиного внеску

10000001018209

Ліцензії

Актуально на 25.11.2018

Ліцензій не знайдено

Інформація про платника
податків
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Актуально на 26.11.2018, 10:16:00

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 21.11.2018
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Стан розрахунків платника податків з
бюджетом

Станом на 25.11.2018
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

25.10.2017

Ознака неприбутковості

0036 благодійні організації

Дата присвоєння ознаки неприбутковості
або її зміни

25.10.2017

Судова практика

Актуально на 26.11.2018, 16:06:27

Судових документів не знайдено
Зміни за типом даних
Наразі дані в блоці “Історія" наповнюються і несуть лише інформаційний характер
Найменування юридичної особи
31.10.2017
Актуально на

БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА АСАМБЛЕЯ ЖІНОКДЕПУТАТІВ"
(БО "ЄВРОПЕЙСЬКА АСАМБЛЕЯ ЖІНОК-ДЕПУТАТІВ")

Контактна інформація
(всього 1 зміна)
24.11.2017
Актуально на

08200, Київська обл., місто Ірпінь, УЛИЦЯ ДАВИДЧУКА, будинок 15-Б,
квартира 34
Тел: 0960596726

31.10.2017
Актуально на

08200, Київська обл., місто Ірпінь, УЛИЦЯ ДАВИДЧУКА, будинок 15-Б,
квартира 34

Керівники
(всього 1 зміна)

За 1 рік 0 місяців 26 днів наявної звітності змінилися 1 керівник
у середньому кожні 1 рік 0 місяців 26 днів

06.02.2018
Актуально на

КРЕМЕНЧУК ВІОЛЕТТА ВІТАЛІЇВНА

31.10.2017
Актуально на

ПОПСУЙ АНАСТАСІЯ ВІКТОРІВНА
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Види діяльності
31.10.2017
Актуально на

88.99 - Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення
проживання, н. в. і. у.

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
24.11.2017
Актуально на

ПОПСУЙ АНАСТАСІЯ ВІКТОРІВНА
Адреса засновника: 08200, Київська обл., місто Ірпінь, ВУЛИЦЯ
ДАВИДЧУКА, будинок 15-Б,В, квартира 34
Розмір внеску в статутний фонд: 0 грн.

Розмір статутного капіталу
24.11.2017
Актуально на

0 грн.
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