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Широкий перелік
зареєстрованих видів
діяльності

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних
результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік
видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності. 

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги. 

Місцезнаходження в
житловому фонді

Відповідно до статті 6 Житлового кодексу України, забороняється надання приміщень у житлових будинках для потреб промислового
характеру. Житлові будинки і житлові приміщення призначаються виключно для проживання громадян. 

Здійснення промислової діяльності, розміщення найманих працівників в житловому фонді може бути підставою для застосування
санкцій за порушення трудового законодавства, а також за порушення ліцензійних умов (якщо ними передбачені відповідні
обмеження). 

Місцезнаходження підприємства у житловому приміщенні (найчастіше це адреса одного із засновників) може свідчити про його
недостатню платоспроможність для оренди приміщення відповідного функціонального призначення: офіс, цех, склад тощо. 

Тому зазначена обставина потребує обачності. 

Велика кількість
підрозділів CPV

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 11.04.2021

Потрібна особлива увага 1

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 513

B

Кількість видів діяльності: 167

Компанія знаходиться в житловому будинку

За поточний рік і два попередні роки, брав участь не
менше, ніж по п'яти підрозділам CPV та перемагав не
більше, ніж у п'яти замовників
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Велика кількість підрозділів CPV може свідчити про те, що учасник є прикриттям для інших учасників (бере участь для імітації
конкуренції, приймає участь у закупівлях по яких не має відповідного досвіду або товарів). 

Може свідчити про те, що цей учасник був створений особами пов’язаними із замовниками/групою замовників і постачає їм практично
всі товари, що вони закуповують. 

Партнерство з недобросовісним контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної обачності. 

Фактор Повідомлення Актуально на
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Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЬЮ СІ ПЕЙСД"

Скорочена назва ТОВ "КЬЮ СІ ПЕЙСД"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 39121501

Дата реєстрації 04.03.2014 (7 років 1 місяць)

Уповноважені особи ЗАПИСНИЙ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ
  — керівник з 04.03.2014
КОМЕНДО КОСТЯНТИН ЛЕОНІДОВИЧ
  — представник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу
100 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності
Основний:
62.01 Комп'ютерне програмування
Інші:
17.21 Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та
картонної тари
17.22 Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та
санітарно-гігієнічного призначення

17.23 Виробництво паперових канцелярських виробів
17.24 Виробництво шпалер
17.29 Виробництво інших виробів з паперу та картону
18.11 Друкування газет
18.12 Друкування іншої продукції
18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних
послуг

Анкета Актуально на
11.04.2021
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18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов'язаних із нею
послуг
18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення
45.11 Торгівля автомобілями та легковими автотранспортними
засобами
45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами
45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних
засобів
45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для
автотранспортних засобів
45.40 Торгівля мотоциклами, деталями та приладдям до них, технічне
обслуговування і ремонт мотоциклів
46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого
асортименту
46.62 Оптова торгівля верстатами
77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку
77.22 Прокат відеозаписів і дисків
77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі
комп'ютери
77.34 Надання в оренду водних транспортних засобів
77.35 Надання в оренду повітряних транспортних засобів
77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.
77.40 Лізинг інтелектуальної власності та подібних продуктів, крім
творів, захищених авторськими правами
78.10 Діяльність агентств працевлаштування
78.20 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування
78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
79.11 Діяльність туристичних агентств
79.12 Діяльність туристичних операторів
79.90 Надання інших послуг бронювання та пов'язана з цим діяльність
80.10 Діяльність приватних охоронних служб
80.20 Обслуговування систем безпеки
80.30 Проведення розслідувань
81.29 Інші види діяльності із прибирання
81.30 Надання ландшафтних послуг
82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг
82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована
допоміжна офісна діяльність
82.20 Діяльність телефонних центрів
82.30 Організування конгресів і торговельних виставок
82.92 Пакування
82.99 Надання інших допоміжних комерційних послуг, н. в. і. у.
85.10 Дошкільна освіта
85.20 Початкова освіта
85.31 Загальна середня освіта
85.32 Професійно-технічна освіта
85.41 Професійно-технічна освіта на рівні вищого професійно-
технічного навчального закладу
85.42 Вища освіта
85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку
85.52 Освіта у сфері культури
85.53 Діяльність шкіл із підготовки водіїв транспортних засобів
85.59 Інші види освіти, н. в. і. у.
85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти
90.02 Діяльність із підтримання театральних і концертних заходів
91.01 Функціювання бібліотек і архівів
91.03 Діяльність із охорони та використання пам'яток історії, будівель
та інших пам'яток культури
91.04 Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних
заповідників
93.11 Функціювання спортивних споруд
93.12 Діяльність спортивних клубів
93.13 Діяльність фітнес-центрів
93.19 Інша діяльність у сфері спорту
93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг
95.11 Ремонт комп'ютерів і периферійного устатковання
95.12 Ремонт обладнання зв'язку
95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для
приймання, запису, відтворення звуку й зображення
95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання
95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів
95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння
95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів
95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
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96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси
96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг
96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту
96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.
97.00 Діяльність домашніх господарств як роботодавців для домашньої
прислуги
46.71 Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і
подібними продуктами
46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами
46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно
продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
47.30 Роздрібна торгівля пальним
47.41 Роздрібна торгівля комп'ютерами, периферійним устаткованням і
програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у
спеціалізованих магазинах
47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною
апаратурою побутового призначення для приймання, запису,
відтворення звуку й зображення
47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих
магазинах
47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та
іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах
47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в
спеціалізованих магазинах
47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
49.10 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення
49.20 Вантажний залізничний транспорт
49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського
сполучення
49.32 Надання послуг таксі
49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду)
49.50 Трубопровідний транспорт
50.10 Пасажирський морський транспорт
50.20 Вантажний морський транспорт
50.30 Пасажирський річковий транспорт
50.40 Вантажний річковий транспорт
52.10 Складське господарство
52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту
52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту
52.23 Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту
52.24 Транспортне оброблення вантажів
52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого
тимчасового проживання
55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування
56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
56.21 Постачання готових страв для подій
56.29 Постачання інших готових страв
56.30 Обслуговування напоями
58.11 Видання книг
58.12 Видання довідників і каталогів
58.13 Видання газет
58.14 Видання журналів і періодичних видань
58.19 Інші види видавничої діяльності
58.21 Видання комп'ютерних ігор
58.29 Видання іншого програмного забезпечення
59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
59.12 Компонування кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
59.13 Розповсюдження кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
59.14 Демонстрація кінофільмів
59.20 Видання звукозаписів
60.20 Діяльність у сфері телевізійного мовлення
61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку
61.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку
62.03 Діяльність із керування комп'ютерним устаткованням
62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп'ютерних
систем
63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і
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пов'язана з ними діяльність
63.12 Веб-портали
63.91 Діяльність інформаційних агентств
63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.
64.19 Інші види грошового посередництва
64.20 Діяльність холдингових компаній
64.30 Трасти, фонди та подібні фінансові суб'єкти
64.91 Фінансовий лізинг
64.92 Інші види кредитування
64.99 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та
пенсійного забезпечення), н. в. і. у.
66.21 Оцінювання ризиків та завданої шкоди
66.29 Інша допоміжна діяльність у сфері страхування та пенсійного
забезпечення
69.10 Діяльність у сфері права
69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту;
консультування з питань оподаткування
70.10 Діяльність головних управлінь (хед-офісів)
70.21 Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю
70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування
71.11 Діяльність у сфері архітектури
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання
послуг технічного консультування в цих сферах
71.20 Технічні випробування та дослідження
72.11 Дослідження й експериментальні розробки у сфері біотехнологій
72.19 Дослідження й експериментальні розробки у сфері інших
природничих і технічних наук
72.20 Дослідження й експериментальні розробки у сфері суспільних і
гуманітарних наук
73.11 Рекламні агентства
73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової
інформації
74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
74.20 Діяльність у сфері фотографії
74.30 Надання послуг перекладу
74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних
засобів
77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів

Контактна інформація Адреса: Україна, 01042, місто Київ, ВУЛИЦЯ
МИКОЛИ РАЄВСЬКОГО, будинок 28,
квартира 51

Контакти з останнього тендеру
(27.05.2019)

Контактна особа: Записний Денис

E-mail: q.c.paysd@ukr.net

Телефон: +380638366542

Адреса: 01042 Київ Київ ВУЛИЦЯ МИКОЛИ
РАЄВСЬКОГО, БУД. 28, КВ.51

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ

Контакти

Учасники та бенефіціари Актуально на
11.04.2021

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

file:///contractor/tender-contact-info/?id=5861036&person=378792
mailto:q.c.paysd@ukr.net


Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ "ГРОМАДСЬКИЙ
КОНТРОЛЬ"

Код ЄДРПОУ засновника: 39423504

Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок
57, офіс 9

Країна реестрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 100 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 05.10.2020

Дані відсутні у реєстрах на 05.10.2020

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії Дані відсутні у реєстрах

Країни

      

 Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Власність та дозволи Актуально на
11.04.2021

Перевірка в списках санкцій Актуально на
10.04.2021

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 11.04.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.04.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес- Платник податків не має податкового боргу

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=39423504&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id322023
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Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2018 – 564 360

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Адміністративні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Справи про адміністративні правопорушення Інформація відсутня у реєстрах

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
юридичної особи

Інформація відсутня у реєстрах

партнера»
(станом на 08.04.2021)

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 09.04.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 09.04.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 11.04.2021) Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Анульоване свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер (анульовано): 391215026556

Дата анулювання реєстрації платника ПДВ: 31.03.2016

Причина анулювання: вiдсутнiсть поставок та ненадання декларацiй

Підстава анулювання: АНУЛЬОВАНО ЗА САМОСТIЙНИМ РIШЕННЯМ
КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 11.04.2021) Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 11.04.2021)

Печерська районна в місті Києві державна адміністрація

Тендери

Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
08.04.2021

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Справи призначені до розгляду Інформація відсутня у реєстрах

Всього 1

04.03.2014 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

  

  

  

Офіційні повідомлення Актуально на
10.04.2021

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 2  Учасники / Бенефіціари 1  Отримувачі доходу 0

 Суб'єкти декларування 1  Національні публічні діячі 0  Вкладники / Позичальники 0

 Особи пов'язані з
суб'єктами декларування

0  Особи пов'язані з
публічними діячами

0  Особи що мають фінансові
зобов'язання

0

Історія змін

04.03.2014
ДАТА ЗМІНИ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЬЮ СІ ПЕЙСД"

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

01042, м.Київ, Печерський район, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ РАЄВСЬКОГО,
будинок 28, квартира 51 

05.03.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

М.Киев, вул. Миколи Раєвського, буд.28, кв.51 

03.03.2014
АКТУАЛЬНО НА

01042, М.КИЇВ, ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОН, ВУЛИЦЯ МИКОЛИ РАЄВСЬКОГО,
БУДИНОК 28, КВАРТИРА 51 

05.03.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

ЗАПИСНИЙ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ
39

Найменування юридичної особи 

Контактна інформація
(всього 2 зміни)

Керівники
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19.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

КОМЕНДО КОСТЯНТИН ЛЕОНІДОВИЧ
67

10.08.2018
АКТУАЛЬНО НА

62.01 - Комп'ютерне програмування

04.07.2016
АКТУАЛЬНО НА

46.75 - Оптова торгівля хімічними продуктами

31.03.2021
АКТУАЛЬНО НА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ "ГРОМАДСЬКИЙ

КОНТРОЛЬ" 
Код ЄДРПОУ засновника : 39423504 
Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок
57, офіс 9 
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

26.10.2020
АКТУАЛЬНО НА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ "ГРОМАДСЬКИЙ

КОНТРОЛЬ" 
Код ЄДРПОУ засновника : 39423504 
Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок
57, офіс 9 
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

05.10.2020
АКТУАЛЬНО НА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ "ГРОМАДСЬКИЙ

КОНТРОЛЬ" 
Код ЄДРПОУ засновника : 39423504 
Адреса засновника: Україна, 03150, місто Київ, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО, будинок
57, офіс 9 
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

21.01.2019
АКТУАЛЬНО НА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ "ГРОМАДСЬКИЙ

КОНТРОЛЬ" 
Код ЄДРПОУ засновника : 39423504 
Адреса засновника: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО,
будинок 57, офіс 9 
Розмір внеску в статутний фонд: 100 000 грн.

Підписанти

Види діяльності
(всього 1 зміна)

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)
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© YouControl. All rights reserved

19.07.2016
АКТУАЛЬНО НА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ЦЕНТРАЛЬНИЙ КОМІТЕТ "ГРОМАДСЬКИЙ

КОНТРОЛЬ" 
Код ЄДРПОУ засновника : 39423504 
Адреса засновника: 03150, м.Київ, Голосіївський район, ВУЛИЦЯ ГОРЬКОГО,
будинок 57, офіс 9 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

Додаткова інформація про засновників (учасників) юридичної особи

05.03.2014
Дані перевіряються ЗАПИСНИЙ ДЕНИС ЮРІЙОВИЧ 

Розмір внеску в статутний фонд: 900 грн.

ГОРБАЧ ІГОР ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Розмір внеску в статутний фонд: 100 грн.

21.01.2019
АКТУАЛЬНО НА

100 000 грн.

05.03.2014
ДАНІ ПЕРЕВІРЯЮТЬСЯ

1 000 грн.

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)
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