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Повне досьє на кожну
компанію України

Увага! Дані змінюються щоденно.

АНАЛІЗ КОМПАНІЇ:

Актуально на
10.01.2018

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО
ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"

Досьє

Актуально на 10.01.2018, 13:23:34

Статус юридичної особи

Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ

40538421

Дата реєстрації

06.06.2016 (1 рік 8 місяців)

Відомості про органи управління юридичної
особи

КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Контактна інформація

01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А
Тел: 0442792921
Факс: 0442792921

Уповноважені особи

ОРЕЛ ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА - керівник

Види діяльності

43.21 Електромонтажні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та
кондиціонування
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
32.99 Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.
33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного
устатковання
33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання
33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання
33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання
35.11 Виробництво електроенергії
35.12 Передача електроенергії
35.13 Розподілення електроенергії
35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
(основний)
38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів

Форма власності

Державна власність / власність територіальних громад

Перелік засновників юридичної особи

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА 100,0000%
Код ЄДРПОУ засновника: 22883141
Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ХРЕЩАТИК, будинок 36
Розмір внеску до статутного фонду: 5 000,00 грн

Розмір статутного капіталу

5 000,00 грн

Дані про відокремлені підрозділи
юридичної особи

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

Місцезнаходження реєстраційної справи

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

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: 06.06.2016
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI
Ідентифікаційний код органу: 39561761
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
податків);
Дата взяття на облік: 06.06.2016
Номер взяття на облік: 265916103929
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI
ГОЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИЄВI
Ідентифікаційний код органу: 39561761
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника
єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 06.06.2016
Номер взяття на облік: 10000000642290

Дані про реєстраційний номер платника
єдиного внеску

10000000642290

Важливі повідомлення

Актуально на 05.02.2018

16.11.2017

08.10.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Національна комісія, що
здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних
послуг

16.11.2017

08.10.2018 - Перевірка згідно плану комплексних заходів державного
нагляду на 2018 рік. Орган державного нагляду: Державна інспекція з
енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової
енергії (після прийняття КМУ акта про початок діяльності ЦОВВ Державна інспекція енергетичного нагляду України)

Всього

2

Ліцензії
1574.17.32

Актуально на 05.02.2018

Газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних
зонах.,Зберігання балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із
стисненим, зрідженим, отруйним, вибухонебезпечним та інертним
газом, їх заповнення, спорожнення і ремонт.,Роботи в колодязях,
шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах,
замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках,
трубопроводах).,Земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2
метри або в зоні розташування підземних комунікацій чи під
водою.,Зварювальні, газополум'яні, наплавні роботи.
з 09.06.2017 до 09.06.2022 Діюча
Сфера теплопостачання (транспортування теплової енергії
магістральними та місцевими (розподільчими) тепловими
мережами)
з 01.03.2017 Безстроково Дійсна

Всього

2
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Інформація про платника
податків

Актуально на 06.02.2018, 07:35:00

Реєстр платників ПДВ

Інформація про особу наявна в базі

Індивідуальний податковий номер

405384226599

Дата реєстрації

15.08.2017

Анульована реєстрація платників ПДВ

Інформація про особу відсутня в базі

Дізнайся більше про свого бізнес-партнера

Станом на 01.02.2018
Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Стан розрахунків платника податків з
бюджетом

Станом на 04.02.2018
Платник податків має податковий борг

Реєстр платників єдиного податку

Інформація про особу відсутня в базі

Судова практика

Актуально на 06.02.2018, 16:35:41

Судових документів не знайдено

Історія змін

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

Найменування юридичної особи
21.06.2016
Актуально на

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО"
(КП "КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО")

Контактна інформація
21.06.2016
Актуально на

01001, м.Київ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 15-А
Тел: 044279-29-21
Факс: 044279-29-21

Керівники
21.06.2016
Актуально на

ОРЕЛ ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Види діяльності
21.06.2016
Актуально на

35.30 - постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
21.06.2016
Актуально на

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА
Розмір внеску в статутний фонд: 5 000 грн.
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Розмір статутного капіталу
21.06.2016
Актуально на

5 000 грн.
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