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Увага! ! Дані  змінюються  щоденно..

Актуально  на  
06.12.2018

Кількість перевірених факторів

Потрібна
особлива увага 1

 
Потрібно
звернути увагу 1

 
Проблем не
виявлено 28

Недостатньо
даних для
розрахунку

0

Фактор Повідомлення Актуально на

Недостатній строк існування Вік юридичної особи: 318 днів

У будь-якого підприємства повинен бути відповідний професійний досвід, налагоджені організаційні та бізнес-
процеси. Чим менше часу пройшло з дати реєстрації, тим вище ризик того, що партнеру можна довірити серйозні
проекти і він здатний якісно, без перебоїв і без інших «сюрпризів» їх виконати. Короткий період існування, який, як
правило, не перевищує податкового звітного періоду (наприклад, року або кварталу) також може вказувати на
уникнення перевірок контролюючими органами.

Недостатній розмір статутного
капіталу 

Розмір статутного капіталу: 5 000
грн.

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.

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 41881447

Дата реєстрації 22.01.2018 ( 10 місяців)

Досьє Актуально  на 06.12.2018, 12:29:54 06.12.2018, 12:29:54
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Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ - ВИЩИЙ, ДИРЕКТОР - ВИКОНАВЧИЙ

Контактна інформація 51251, Дніпропетровська обл., Новомосковський район, селище
міського типу Губиниха, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВОГО, будинок 1 
Тел: +380569349773 
e-mail: kupsz2018@gmail.com 

Уповноважені особи КИСЕЛЬОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ - керівник (Без обмежень) 

Види діяльності 23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із
випаленої глини 
23.52 Виробництво вапна та гіпсових сумішей 
68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна (основний) 

Ознака прибутковості Станом на 06.12.2018
Відсутня реєстрація в Реєстрі неприбуткових установ та організацій

Форма власності Недержавна власність

Перелік засновників юридичної особи КИСЕЛЬОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 50,0000% 
Адреса засновника: 
49021, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амур-
Нижньодніпровський район, ВУЛИЦЯ ТАГАНРОЗЬКА, будинок 222-Б

Розмір внеску до статутного фонду: 
2 500,00 грн

ЧУРІЛОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 50,0000% 
Адреса засновника: 
52800, Дніпропетровська обл., місто Першотравенськ, ВУЛИЦЯ
ЧАЙКОВСЬКОГО, будинок 23А, квартира 45

Розмір внеску до статутного фонду: 
2 500,00 грн

КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) -

Розмір статутного капіталу 5 000,00 грн

Дані про відокремлені підрозділи
юридичної особи

Місцезнаходження реєстраційної справи Новомосковська районна державна адміністрація
Дніпропетровської області
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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: 23.01.2018 

НОВОМОСКОВСЬКА ОДПI ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
(НОВОМОСКОВСЬКИЙ РАЙОН) 
Ідентифікаційний код органу: 39498391 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
податків); 
Дата взяття на облік: 22.01.2018 
Номер взяття на облік: 042318013579 

НОВОМОСКОВСЬКА ОДПI ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
(НОВОМОСКОВСЬКИЙ РАЙОН) 
Ідентифікаційний код органу: 39498391 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску); 
Дата взяття на облік: 22.01.2018 
Номер взяття на облік: 10000001102429 

Дані про реєстраційний номер платника
єдиного внеску

10000001102429

Ліцензій не знайдено

Реєстр платників ПДВ Інформація  про  особу  наявна  в  базі

Індивідуальний податковий номер 418814404239

Дата реєстрації 01.03.2018

Анульована реєстрація платників ПДВ Інформація  про  особу  відсутня  в  базі

Дізнайся більше про свого бізнес-партнера Станом на 01.12.2018 
Перебуває  на  обліку  в  органах  доходів  та  зборів

Стан розрахунків платника податків з
бюджетом

Станом на 05.12.2018 
Платник  податків  не  має  податкового  боргу

Реєстр платників єдиного податку Інформація про особу відсутня в базі

Судових документів не знайдено

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

Ліцензії Актуально  на 05.12.2018 05.12.2018

Інформація  про  платника
податків

Актуально  на 06.12.2018, 08:05:00 06.12.2018, 08:05:00

Судова  практика Актуально  на 06.12.2018, 12:29:41 06.12.2018, 12:29:41
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Найменування  юридичної  особи  

26.01.2018
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУП'ЯНСЬКИЙ
СИЛІКАТНИЙ КОМБІНАТ" 
(ТОВ "КСК") 

Контактна  інформація

26.01.2018
Актуально на

51251, Дніпропетровська обл., Новомосковський район, селище
міського типу Губиниха, ВУЛИЦЯ БЕРЕГОВОГО, будинок 1 
Тел: +380569349773 
E-mail: kupsz2018@gmail.com 

Керівники

26.01.2018
Актуально на

КИСЕЛЬОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ

Види  діяльності

26.01.2018
Актуально на

68.20 - Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна

Перелік  засновників ( (учасників) ) юридичної  особи

26.01.2018
Актуально на

КИСЕЛЬОВ ОЛЕКСАНДР ЮРІЙОВИЧ 
Адреса засновника: 49021, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, Амур-
Нижньодніпровський район, ВУЛИЦЯ ТАГАНРОЗЬКА, будинок 222-Б 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 грн.
КІНЦЕВИЙ БЕНЕФІЦІАРНИЙ ВЛАСНИК (КОНТРОЛЕР) - УЧАСНИКИ Є
КІНЦЕВИМИ БЕНЕФІЦАРНИМИ ВЛАСНИКАМИ (КОНТРОЛЕРАМИ) 
Адреса засновника:
ЧУРІЛОВ ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Адреса засновника: 52800, Дніпропетровська обл., місто
Першотравенськ, ВУЛИЦЯ ЧАЙКОВСЬКОГО, будинок 23А, квартира 45 
Розмір внеску в статутний фонд: 2 500 грн.

Розмір  статутного  капіталу

26.01.2018
Актуально на

5 000 грн.
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