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Увага! Дані змінюються щоденно.  Актуально на 19.05.2021

 Повне досьє на кожну
компанію України

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТЕТІЇВСЬКИЙ ДОРБУД"
Код ЄДРПОУ 42280946

Сьогодні

Сьогодні

Експрес-аналіз
Аналітичний показник на основі 523 факторів

Замовити експертизу

Критерії: Універсальні

Фактор Повідомлення Актуально на

Податковий борг

Податковий борг – це сума несплачених у строк платежів, разом із нарахованою пенею. Податкові органи здійснюють погашення
податкового боргу шляхом накладення арешту на майно платника податків, що 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. Ділові відносини з таким контрагентом можуть мати фінансові збитки, отже потребують
особливої уваги. 

Низький рівень
перемог

Методика розрахунку фактора:

Фактор спрацьовує, якщо закупівлях, оголошених у Prozorro за поточний і два попередні роки: компанія брала участь не менше, ніж у
20 конкурентних закупівлях (у багатолотовому тендері один лот = 1 закупівля); компанія перемагала менше, ніж у 5% конкурентних
закупівель, у яких вона брала участь. 

Чому на це варто звернути увагу:

Низький рівень перемог учасника публічних закупівель, може свідчити про те, що учасник є прикриттям для іншого учасника (бере
участь для імітації конкуренції). 

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

 
 

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 02.09.2021

Потрібна особлива увага 1

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 515

B

Платник податків має податковий борг 307 594 грн станом
на 01.08.2021



Перемоги менше, ніж у 5% конкурентних закупівлях
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FinScore  C/2,2

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідків

 Середня

Фінансова стійкість  Задовільний рівень

Фінансовий скоринг

MarketScore  B/2.8

Ринкова потужність  Вища середньої

Потенціал до лідерства  Достатні позиції на ринку

Ринковий скоринг

ДИВИТИСЬ НА YOUCONTROL.COM.UA
Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60
реєстрів України актуальну на момент запиту

Повне найменування юридичної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕТІЇВСЬКИЙ
ДОРБУД"

Скорочена назва ТОВ"ТЕТІЇВСЬКИЙ ДОРБУД"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 42280946

Дата реєстрації 05.07.2018 (3 роки 1 місяць)

Уповноважені особи ЧОПИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
  — 03.07.2018, керівник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 11 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:
42.11 Будівництво доріг і автострад
Інші:
02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві
08.11 Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу,
крейди та глинистого сланцю
08.12 Добування піску, гравію, глин і каоліну
16.10 Лісопильне та стругальне виробництво
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-
технічним обладнанням
42.13 Будівництво мостів і тунелів

Анкета Актуально на
19.05.2021

Контакти
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Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 09800, Київська обл.,
Тетіївський р-н, місто Тетіїв, ВУЛИЦЯ
РОБІТНИЧА, будинок 32

E-mail: tetshlyah@ukr.net

Телефон: 0689175108,

Контакти з останнього тендеру
(01.09.2021)

Контактна особа: Чопик Олександр

E-mail: tetdorbud@ukr.net

Телефон: +380667468530

Адреса: 09800, Київська обл., Тетіївський район,
місто Тетіїв, ВУЛИЦЯ РОБІТНИЧА,
будинок 32

Відомості про органи управління юридичної
особи

ВИЩИЙ - ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ВИКОНАВЧИЙ - ДИРЕКТОР;
ІНШИЙ - РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Перелік засновників юридичної особи ЧОПИК ОЛЕКСАНД ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 09800, Київська обл., Тетіївський р-н, ВУЛИЦЯ
РОБІТНИЧА, будинок 32

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 11 000,00 грн

Частка (%): 100,0000%

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 20.05.2020

Дані відсутні у реєстрах на 20.05.2020

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії 1 ліцензія

Учасники та бенефіціари Актуально на
19.05.2021

Власність та дозволи Актуально на
19.05.2021
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Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Країни

      

 Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Назва ЗМІ Фігурант розслідування Згадка в розслідуванні

Наші гроші 0 0

Наші гроші.Запоріжжя 0 0

Слідство.Інфо 0 0

Бігус.інфо 0 0

Схеми: корупція в деталях 0 0

Запорізький центр розслідувань (ЗЦК) 0 0

State Watch 0 0

Четверта влада 0 0

Вінницька агенція журналістських розслідувань 0 0

Миколаївський центр журналістських
розслідувань

0 0

Перевірка в списках санкцій Актуально на
01.09.2021

Репутація в медіа

Одним із засобів перевірки ділової репутації контрагента, є аналіз інформації про контрагента що міститься в медіа. Нерідко, в

виданнях можна знайти публікації негативного характеру про компанію та/або пов’язаних з нею осіб. Такі новини, потрібно брати

до уваги при прийнятті рішення про співробітництво з контрагентом.

Відповідно до приписів Національного банку України, отримання додаткової інформації щодо клієнта шляхом пошуку інформації

про нього у відкритих джерелах, наприклад, офіційних джерелах, публічних реєстрах, вебсайтах авторитетних видань є одним із

заходів належної перевірки клієнта (Постанова Правління Національного банку України від 19.05.2020 року № 65).

Наявність негативної інформації щодо контрагента в публічних медіа, потребує належної уваги, адже може вказувати на негативні

репутаційні наслідки партнерства.

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 02.09.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів
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Фінансові показники, тис.грн.

Показники Активи Зобов'язання Виручка

2020 4 967 5 612 9 662

2019 2 900 – 3 000 3 700 – 3 800 10 000 – 11 000

Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2021 – 2 289 428

2020 9662800 1 438 550

2019 10 000 000 - 15 000 000 906 406

(станом на 01.09.2021)

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 01.09.2021)

Платник податків має податковий борг

Реєстр «Інформація про суб’єктів
господарювання, які мають податковий
борг»
(станом на 01.08.2021)

Платник податків має податковий борг 307 595 грн

Державний: 307 595 грн

Місцевий: 0 грн

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 02.09.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 02.09.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 02.09.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 422809410233

Дата реєстрації: 01.08.2018

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 02.09.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 02.09.2021)

Тетіївська районна державна адміністрація

Фінанси

Тендери
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Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Кримінальні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Господарські судові справи
(всього 1 документ) 09.11.2020 № рішення 92734416

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

Справи призначені до розгляду Інформація відсутня у реєстрах

  

  

  

Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
02.09.2021

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 2  Учасники / Бенефіціари 1  Отримувачі доходу 0

 Суб'єкти декларування 0  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

07.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕТІЇВСЬКИЙ
ДОРБУД" ( ТОВ"ТЕТІЇВСЬКИЙ ДОРБУД" ) 

07.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

09800, Київська обл., Тетіївський район, місто Тетіїв, ВУЛИЦЯ
РОБІТНИЧА, будинок 32 
Тел: 0689175108 
E-mail: tetshlyah@ukr.net 

Найменування юридичної особи 

Контактна інформація
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07.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

ЧОПИК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

07.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

07.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

42.11 - Будівництво доріг і автострад

22.12.2020
АКТУАЛЬНО НА ЧОПИК ОЛЕКСАНД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 09800, Київська обл., Тетіївський р-н, ВУЛИЦЯ
РОБІТНИЧА, будинок 32 
Розмір внеску в статутний фонд: 11 000 грн.

17.03.2020
АКТУАЛЬНО НА ЧОПИК ОЛЕКСАНД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 09800, Київська обл., Тетіївський район, ВУЛИЦЯ
РОБІТНИЧА, будинок 32 
Розмір внеску в статутний фонд: 11 000 грн.

10.09.2019
АКТУАЛЬНО НА ЧОПИК ОЛЕКСАНД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 09800, Київська обл., Тетіївський район, ВУЛИЦЯ
РОБІТНИЧА, будинок 32 
Розмір внеску в статутний фонд: 11 000 грн.

07.07.2018
АКТУАЛЬНО НА ЧОПИК ОЛЕКСАНД ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Адреса засновника: 09800, Київська обл., Тетіївський район, ВУЛИЦЯ
РОБІТНИЧА, будинок 32 
Розмір внеску в статутний фонд: 1 000 грн.

10.09.2019
АКТУАЛЬНО НА

11 000 грн.

07.07.2018
АКТУАЛЬНО НА

1 000 грн.

Керівники

Підписанти

Види діяльності

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 3 зміни)

Розмір статутного капіталу
(всього 1 зміна)
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