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Фактор Повідомлення Актуально на

Недостатній розмір
статутного капіталу 

Розмір статутного капіталу: 1 000 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.

Широкий перелік
зареєстрованих видів
діяльності 

Кількість видів діяльності: 12

Широкий перелік видів діяльності може містити ризики того, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення
реальних результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності.

Відкриті виконавчі
провадження 

Відкрито виконавчих проваджень: 1

Переважна більшість виконавчих проваджень щодо суб'єктів господарювання стосуються стягнення, звернення
стягнення на грошові кошти та /або інше майно. Стягнення за виконавчими документами в першу чергу звертається
на кошти боржника в гривнях та іноземній валюті, інші цінності, в т.ч. кошти на рахунках і вкладах в банках і інших
кредитних організаціях, на рахунки в цінних паперах у депозитаріїв цінних паперів. Така ситуація може значно
ускладнити/унеможливити ділові відносини з контрагентом, спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу.

Податковий борг Платник податків має податковий борг
275 244 грн станом на 01.09.2018
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ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 5050
реєстрів  України актуальну на момент запиту

Статус юридичної особи Не  перебуває  в  процесі  припинення

Код ЄДРПОУ 38755902

Дата реєстрації 21.01.2014 (4 роки 8 місяців)

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ ЗАСНОВНИКІВ

Контактна інформація 07101, Київська обл., місто Славутич, ПРОСПЕКТ ДРУЖБИ НАРОДІВ,
будинок 15, офіс 1А 
Тел: +38457923486 

Уповноважені особи КОПИЧ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ - керівник з 04.11.2015 

Види діяльності 43.21 Електромонтажні роботи 
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та
кондиціонування 
43.31 Штукатурні роботи 
43.34 Малярні роботи та скління 
43.91 Покрівельні роботи 
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 
81.10 Комплексне обслуговування об'єктів 
81.21 Загальне прибирання будинків (основний) 
81.29 Інші види діяльності із прибирання 
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та
санітарно-технічним обладнанням 
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання
послуг технічного консультування в цих сферах 
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 

Форма власності Недержавна власність

Перелік засновників юридичної особи КОПИЧ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 100,0000% 
Адреса засновника: 
07101, Київська обл., місто Славутич, РИЗЬКИЙ КВАРТАЛ, будинок 6,
квартира 4

Розмір внеску до статутного фонду: 
1 000,00 грн

Розмір статутного капіталу 1 000,00 грн

Податковий борг - сума узгодженого грошового зобов'язання (з урахуванням штрафних санкцій за їх наявності), але не
сплаченого платником податків у встановлений термін, а також пеня, нарахована на суму такого грошового
зобов'язання (пункт 14.1.175 Податкового кодексу України). Відповідно до статті 191 ПК України, органи доходів і зборів
здійснюють погашення податкового боргу, організовують роботу і здійснюють контроль за застосуванням арешту
майна платника податків, який має податковий борг, та / або зупинення видаткових операцій на його рахунках в
банку. Таким чином, податковий борг підтверджує наявність тимчасових або постійних проблем з платоспроможністю
контрагента, а також з його фінансовою спроможністю в цілому.

Фактор Повідомлення Актуально на

Досьє Актуально  на 01.10.2018, 11:03:42 01.10.2018, 11:03:42
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Дані про відокремлені підрозділи
юридичної особи

Дата закінчення формування статутного
капіталу

27.12.2014

Місцезнаходження реєстраційної справи Виконавчий комітет Славутицької міської ради

Дата відкриття виконавчого провадження
щодо юридичної особи (для незавершених
виконавчих проваджень)

07.06.201807.06.2018

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: 22.01.2014 

ДПI У М.СЛАВУТИЧI ГУ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI 
Ідентифікаційний код органу: 39476671 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
податків); 
Дата взяття на облік: 22.01.2014 
Номер взяття на облік: 103414006447 

ДПI У М.СЛАВУТИЧI ГУ ДФС У КИЇВСЬКIЙ ОБЛАСТI 
Ідентифікаційний код органу: 39476671 
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску); 
Дата взяття на облік: 22.01.2014 
Номер взяття на облік: 10000000110000 

Дані про реєстраційний номер платника
єдиного внеску

10000000110000

Дані про клас професійного ризику
виробництва платника єдиного внеску за
основним видом його економічної
діяльності

8

2017 р. Активи 3 200 000 – 3 300 000 грн.

2017 р. Зобов'язання 3 100 000 – 3 200 000 грн.

2017 р. Виручка 6 400 000 – 6 500 000 грн.

Фінансові  показники

Ліцензії Актуально  на 30.09.2018 30.09.2018

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Всього 2

2101.15.32 Монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне
обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки, що зазначені у додатку 3 до Порядку видачі
дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію(застосування) машин, механізмів, устатковання
підвищеної небезпеки. Газонебезпечні роботи та роботи у
вибухопожежонебезпечних зонах. Роботи верхолазні та скелелазні,
що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з
перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за
допомогою підйомних і підвісних колисок, механічних підіймачів та
будівельних підйомників. Зварювальні, газополум'яні, наплавні
роботи. Парові і водогрійні котли теплопродуктивністю понад 0,1
МВт.
з 17.08.2015 до 17.08.2020 Діючий

ЕЛЕКТРОННА 2013020797 Господарська діяльність пов'язана зі створенням об'єктів
архітектури
з 31.07.2015 до 10.08.2018 Отримання ліцензії

Реєстр платників ПДВ Інформація  про  особу  наявна  в  базі

Індивідуальний податковий номер 387559010343

Дата реєстрації 01.04.2014

Анульована реєстрація платників ПДВ Інформація  про  особу  відсутня  в  базі

Дізнайся більше про свого бізнес-партнера Станом на 21.09.2018 
Перебуває  на  обліку  в  органах  доходів  та  зборів

Стан розрахунків платника податків з
бюджетом

Станом на 20.09.2018 
Платник  податків  має  податковий  борг

Станом на 01.09.2018 
Платник  податків  має  податковий  борг 275 244  275 244 грн

Реєстр платників єдиного податку Інформація про особу відсутня в базі

04.05.2018 Ухвала суду Кримінальне 751/2797/17

28.03.2018 Судовий наказ Господарське 911/582/18

28.03.2018 Судовий наказ Господарське 911/582/18

16.03.2018 Ухвала суду Кримінальне 751/2797/17

Всього 22

Інформація  про  платника
податків

Актуально  на 01.10.2018, 10:23:00 01.10.2018, 10:23:00

Судова  практика Актуально  на 01.10.2018, 11:03:33 01.10.2018, 11:03:33
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Всього 22

16.03.2018 Ухвала суду Кримінальне 751/2797/17

Всього 4

03.07.2015 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

03.07.2015 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

22.07.2014 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

21.01.2014 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Найменування  юридичної  особи  

28.05.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУЧАСНИЙ
КОМУНАЛЬНИЙ СЕРВІС-ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ" 
(ТОВ "СКС-ЕСКО") 

Контактна  інформація
((всього 2  2 зміни))

28.05.2016
Актуально на

07101, Київська обл., місто Славутич, ПРОСПЕКТ ДРУЖБИ НАРОДІВ,
будинок 15, офіс 1А 
Тел: +38457923486 

29.03.2016
Дані перевіряються

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.КИЇВ СЛАВУТИЧ ПРОСП.ДРУЖБИ НАРОДІВ
БУД.15 ОФ.1А 
Тел: 845792-34-86 

22.01.2014
Дані перевіряються

Київська обл., М.Славутич, квар. Бєлгородський, буд.5 
Тел: 045792-66-80 

Керівники
((всього 1  1 зміна))

За  4 4 роки  8 8 місяців  9 9 днів  наявної  звітності  змінилися  1 1 керівник
у  середньому  кожні  4 4 роки  8 8 місяців  9 9 днів

29.03.2016
Дані перевіряються

КОПИЧ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

22.01.2014
Дані перевіряються

Фомічев Юрій Кирилович

Офіційні  повідомлення Актуально  на 30.09.2018 30.09.2018

Зміни  за  типом  даних Наразі  дані  в  блоці “ “Історія" " наповнюються  і  несуть  лише
інформаційний  характер
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Перевіряйте своїх контрагентів безкоштовно з тарифом OpenData ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Види  діяльності

28.05.2016
Актуально на

81.21 - загальне прибирання будинків

Перелік  засновників ( (учасників) ) юридичної  особи

28.05.2016
Актуально на

КОПИЧ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
Адреса засновника: 07101, Київська обл., місто Славутич, РИЗЬКИЙ
КВАРТАЛ, будинок 6, квартира 4 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Додаткова  інформація  про  засновників ( (учасників) ) юридичної  особи

29.03.2016
Дані перевіряються

КОПИЧ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Розмір  статутного  капіталу

29.03.2016
Дані перевіряються

1 000 грн.

YouControl — повне досьє на кожну компанію України

1,6 млн  Досьє на одному сайті
Найбільше досьє на компанії
в Україні, яке постійно
оновлюється

 

50  Реєстрів в єдиному
вікні

 

7
 Унікальних
інструментів аналізу
контрагентів

70 000
 Користувачів
безкоштовного
тарифу Open Data

 5 000  Платних користувачів

Компанії які вже користуються YouControl
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