
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БОРИСПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "БЛАГОУСТРІЙ"

FinScore  B/2,8

Фінансовий ризик  Помірний

Фінансова стійкість  Достатній рівень

Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

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

Даних у держреєстрах недостатньо для розрахунку
Експрес-аналіз 



Потрібна особлива увага 2

Потрібно звернути увагу 1

Проблем не виявлено 70

ПОКАЗАТИ ВАЖЛИВІ ФАКТОРИ (3)

Фінансовий скоринг 

https://youcontrol.com.ua/api/


MarketScore  Неможливо розрахувати

Ринкова потужність  —

Потенціал до лідерства  —

Ринковий скоринг 

Повне найменування юридичної особи

Скорочена назва

Статус юридичної особи

Код ЄДРПОУ

Дата реєстрації

Уповноважені особи

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

Анкета

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО БОРИСПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

"БЛАГОУСТРІЙ"

КП БОРИСПІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ "БЛАГОУСТРІЙ"

Не перебуває в процесі припинення

37417038

01.03.2011 (9 років)

ВЕЛИЧЕНКО АНДРІЙ ІВАНОВИЧ — керівник (Контракт діє з 25.11.2018

по 25.11.2023)

Зв'язків не знайдено



Розмір статутного капіталу

Організаційно-правова форма

Форма власності

Види діяльності

ЄДР ТЕНДЕРИ

Контактна інформація Адреса: 08371, Київська обл., Бориспільський район, село Сеньківка, ВУЛИЦЯ МИРУ, будинок 5

Телефон: +380677334043

15 032 000,00 грн

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

Державна власність / власність територіальних громад

Показати всі коди

Основний:

81.30 Надання ландшафтних послуг

Інші:

02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві

43.21 Електромонтажні роботи

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та

кондиціонування

43.34 Малярні роботи та скління

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого

асортименту

Контакти з ЄДР



+380995334454

Компанія на карті Показати на мапі

Відомості про органи управління юридичної особи

Доля держави в підприємстві згідно з реєстром Фонду
держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи

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

Учасники та бенефіціари

БОРИСПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Код ЄДРПОУ засновника: 04054837

Адреса засновника: 08300, Київська обл., місто Бориспіль, ВУЛИЦЯ
КИЇВСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 74

Розмір внеску до статутного фонду: 15 032 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7155669&tb=relations3
https://youcontrol.com.ua/search/?q=04054837
https://youcontrol.com.ua/search/?q=04054837


ВІДКРИТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості Дані відсутні у реєстрах

Земельні ділянки Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності 7 транспортних засобів

Ліцензії 1 ліцензія

Країни

      
Кількість санкційних списків

7 санкційних списків
Статус

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

Власність та дозволи

Перевірка в списках санкцій

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7155669&tb=relations3
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7155669&tb=vehicles-props
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7155669&tb=licenses


Детальніше

Податкова та інші державні органи

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 01.03.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся
більше про свого бізнес-партнера»
(станом на 01.03.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та організацій
(станом на 02.03.2020)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 02.03.2020)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 374170310049

Дата реєстрації: 01.09.2017

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 374170310048

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 01.11.2012

Причина анулювання: до ЄДР внесено запис про вiдсутнiсть
пiдтвердження

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ



ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 02.03.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного
внеску
(станом на 02.03.2020)

100431567/10045

Дані про клас професійного ризику виробництва
платника єдиного внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 02.03.2020)

24

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 02.03.2020)

Бориспільська районна державна адміністрація Київської області

Фінанси

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Тендери

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7155669&tb=sfs
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7155669&tb=finance


Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи

(всього 1 документ)
20.06.2018 № рішення 74881238

Господарські судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи

(всього 1 документ)
20.06.2013 № рішення 31947621

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

Судова практика та виконавчі провадження 
(Згадування у документах)

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7155669&tb=courts&CourtSearch%5BfilterLpf%5D%5B0%5D=2
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=74881238&cid=7155669
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7155669&tb=courts&CourtSearch%5BfilterLpf%5D%5B0%5D=4
https://youcontrol.com.ua/judgedoc/?documentId=31947621&cid=7155669
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7155669&tb=government-procurement


ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Всього 2

01.03.2011 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

01.03.2011 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ВТРАТУ ОРИГІНАЛІВ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ

Керівники / Підписанти

(всього 3 особи)
Величенко Андрій Іванович — керівник станом на 01.03.2020

Гайдаєнко Олександр Васильович — керівник у минулому

Грінченко Вячеслав Віталійович — керівник у минулому

Учасники / Бенефіціари

(всього 2 особи)
Бориспільська Районна Рада Київської Області — учасник станом на 01.03.2020

Бориспільська Районна Рада — учасник у минулому

Отримувачі доходу

(всього 1 особа)
Туманова Оксана Анатоліївна — суб'єкт декларування станом на 26.06.2018

Офіційні повідомлення

Пов'язані фізичні особи

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7155669&tb=courts
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7155669&tb=publications
https://youcontrol.com.ua/card/publication-details/bulletin-info/?id=8509008
https://youcontrol.com.ua/card/publication-details/bulletin-info/?id=7155670
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7155669&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7155669&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=0&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonName%5D=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B9+%D0%86%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7155669&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=0&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonName%5D=%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%94%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80+%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7155669&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=0&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonName%5D=%D0%93%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE+%D0%92%D1%8F%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2+%D0%92%D1%96%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7155669&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=2
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7155669&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=2&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonName%5D=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0+%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7155669&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=2&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonName%5D=%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%A0%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7155669&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRel%5D%5B0%5D=1000
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7155669&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRel%5D%5B0%5D=1000&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonName%5D=%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0


Суб'єкти декларування

(всього 1 особа)
Туманова Оксана Анатоліївна — суб'єкт декларування станом на 26.06.2018

Національні публічні діячі Інформація відсутня у реєстрах

Вкладники / Позичальники Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з суб'єктами декларування Інформація відсутня у реєстрах

Особи пов'язані з публічними діячами Інформація відсутня у реєстрах

Особи що мають фінансові зобов'язання Інформація відсутня у реєстрах

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Перевірки державними службами

Заплановано перевірок
Дані відсутні у реєстрах

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7155669&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=5
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7155669&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=5&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonName%5D=%D0%A2%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0+%D0%9E%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%97%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=7155669&tb=all-persons

