Повне досьє на кожну
компанію України

0 800 309 07
youcontrol.com.ua

Увага! Дані змінюються щоденно.

АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

Актуально на
30.08.2018

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНС-АВТОГРУП"
''ALIANCE-AUTOGRUP'' LTD

Експрес-аналіз контрагента

Актуально на 30.08.2018

Кількість перевірених факторів

Потрібна
особлива увага

2

0

Потрібно
звернути увагу

Проблем не
виявлено

22

Фактор

Повідомлення

Актуально на

Обмежена компетенція
посадових осіб

Повноваження керівника мають такі
обмеження: згідно статуту

Сьогодні

Недостатньо
даних для
розрахунку

0

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.
Недостатній розмір
статутного капіталу

Розмір статутного капіталу: 888 грн.

Сьогодні

Невідповідність фінансових ресурсів обсягам здійснюваної діяльності може свідчити про фіктивність компанії. Малий
статутний капітал точно не може вважатись гарантією надійності партнера. Розмір статутного капіталу менший, ніж
законодавчо встановлений мінімум (для акціонерних товариств, банківської, фінансової, страхової сфери) і т.д. може
свідчити про наявність фінансових проблем, ризики анулювання ліцензій (якщо це умова ліцензування), відмови в
отриманні кредитування тощо. Чим нижче цей показник, тим вище ризик співпраці з контрагентом.

Досьє

Актуально на 30.08.2018, 11:32:37

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

37197123

Дата реєстрації

17.09.2010 (7 років 11 місяців)

Відомості про органи управління юридичної
особи
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Контактна інформація

07222, Київська обл., Іванківський район, село Горностайпіль, ВУЛИЦЯ
МИРУ, будинок 38
Тел: 067 2327382
Факс: 044 4606383

Уповноважені особи

ГИРЕНКО ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ - керівник з 16.09.2010 (згідно
статуту)
ГИРЕНКО ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ - підписант з 16.09.2010 (згідно
статуту)

Види діяльності

50.30.2 Роздрібна торгівля автомобільними деталями та приладдям
50.50.0 Роздрібна торгівля пальним
60.21.1 Діяльність автомобільного регулярного транспорту
(основний)
60.23.0 Діяльність нерегулярного пасажирського транспорту
50.20.0 Технічне обслуговування та ремонт автомобілів
60.24.0 Діяльність автомобільного вантажного транспорту

Форма власності

Недержавна власність

Перелік засновників юридичної особи

ГИРЕНКО ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ 100,0000%
Адреса засновника:
07213, Київська обл., Іванківський район, село Піски, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА,
будинок 98
Розмір внеску до статутного фонду:
888,00 грн

Розмір статутного капіталу

888,00 грн

Дані про відокремлені підрозділи
юридичної особи
Дата закінчення формування статутного
капіталу

16.09.2010

Місцезнаходження реєстраційної справи

Іванківська районна державна адміністрація 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

ВИШГОРОДСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI (IВАНКIВСЬКЕ
ВIДДIЛЕННЯ)
Ідентифікаційний код органу: 39466569
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
податків);
Дата взяття на облік: 20.09.2010
Номер взяття на облік: 15558
ВИШГОРОДСЬКА ОБ'ЄДНАНА ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI (IВАНКIВСЬКЕ
ВIДДIЛЕННЯ)
Ідентифікаційний код органу: 39466569
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 17.09.2010
Номер взяття на облік: 10-11-03-927

Дані про реєстраційний номер платника
єдиного внеску

10-11-03-927
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Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного внеску за
основним видом його економічної
діяльності

33

Ліцензії

Актуально на 29.08.2018

Ліцензій не знайдено

Інформація про платника
податків

Актуально на 30.08.2018, 09:06:00

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 21.08.2018
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Стан розрахунків платника податків з
бюджетом

Станом на 26.08.2018
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників єдиного податку

Інформація про особу відсутня в базі

Судова практика

Актуально на 30.08.2018, 11:32:35

Судових документів не знайдено

Офіційні повідомлення

Актуально на 29.08.2018

17.09.2010

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всього

1

Історія змін

Наразі дані в блоці “Історія" наповнюються і несуть лише інформаційний характер

Найменування юридичної особи
26.05.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬЯНСАВТОГРУП"
(ТОВ "АЛЬЯНС-АВТОГРУП")

Контактна інформація (всього 1 зміна)
26.05.2016
Актуально на

07222, Київська обл., Іванківський район, село Горностайпіль, ВУЛИЦЯ
МИРУ, будинок 38
Тел: 067 2327382
Факс: 044 4606383
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Контактна інформація (всього 1 зміна)
КИЇВСЬКА ОБЛ., IВАНКIВСЬКИЙ Р-Н, С.ГОРНОСТАЙПIЛЬ ВУЛ. МИРУ БУД.
38
Тел: 067232-73-82
Факс: 444606383

21.09.2010
Дані перевіряються

Керівники
21.09.2010
Дані перевіряються

ГИРЕНКО ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ

Види діяльності (всього 1 зміна)
26.05.2016
Актуально на

60.21.1 - діяльність автомобільного регулярного транспорту

21.09.2010
Дані перевіряються

60.21.1 - ПАСАЖИРСЬКИЙ АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
26.05.2016
Актуально на

ГИРЕНКО ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
Адреса засновника: 07213, Київська обл., Іванківський район, село
Піски, ВУЛИЦЯ ЛЕНІНА, будинок 98
Розмір внеску в статутний фонд: 888 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи
ГИРЕНКО ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ
Розмір внеску в статутний фонд: 888 грн.

21.09.2010
Дані перевіряються

Розмір статутного капіталу
888 грн.

21.09.2010
Дані перевіряються
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1,6 млн
70 000

Досьє на одному сайті
Найбільше досьє на компанії
в Україні, яке постійно
оновлюється

Користувачів
безкоштовного
тарифу Open Data

50

Реєстрів в єдиному
вікні

5 000

Компанії які вже користуються YouControl
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Платних користувачів

7

Унікальних
інструментів аналізу
контрагентів

Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData

© YouControl. All rights reserved
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ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

