
НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ
"КИЯНОЧКА" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

   Мої нотатки  Списки та моніторинг 0

Не перебуває в процесі припинення

Експрес-аналіз контрагента

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

Потрібна особлива увага 0

Потрібно звернути увагу 0

Проблем не виявлено 69

/compliance Даних у держреєстрах недостатньо для
розрахунку

Експрес-аналіз 

ПОКАЗАТИ ВСІ ФАКТОРИ (69)

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

Розмір статутного капіталу

Організаційно-правова форма

Анкета

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

"КИЯНОЧКА" ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА

НВК "КИЯНОЧКА"

Не перебуває в процесі припинення

25198339

28.04.1998 (22 роки 1 місяць)

ФАКТОР ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА — підписант

ФАКТОР ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА — керівник

Зв'язків не знайдено

0,00 грн

КОМУНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД)

https://youcontrol.com.ua/card/pdf/file/?id=9127221
https://youcontrol.com.ua/api/
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=9127221&tb=express-analysis


Форма власності

Види діяльності

Серед моїх списків

ЄДР ТЕНДЕРИ

Контактна інформація Адреса: 04112, м.Київ, ВУЛИЦЯ ПАРКОВО-СИРЕЦЬКА, будинок 7-А

Телефон: 4565492

Компанія на карті Показати на мапі

Відомості про органи управління юридичної особи

Частка 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.

ВІДКРИТИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Державна власність / власність територіальних громад

Основний:

85.20 Початкова освіта

Інші:

85.10 Дошкільна освіта



Контакти з ЄДР

Учасники та бенефіціари

ДИРЕКТОР

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

Код ЄДРПОУ засновника: 22883141

Адреса засновника: 01044, м.Київ, Шевченківський район, ВУЛИЦЯ
ХРЕЩАТИК, будинок 36

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=9127221&tb=relations3
https://youcontrol.com.ua/search/?q=22883141
https://youcontrol.com.ua/search/?q=22883141


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 Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії Дані відсутні у реєстрах

Країни

      
Кількість санкційних списків

Статус

Детальніше

Власність та дозволи

Перевірка в списках санкцій

7 санкційних списків

Відсутня інформація по особі або пов'язаних особах

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 21.06.2020)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром «Дізнайся більше
про свого бізнес-партнера»
(станом на 24.06.2020)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з реалізації
пального та спирту етилового

Інформація про особу відсутня в базі



ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

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

Справи призначені до розгляду Інформація відсутня у реєстрах

Реєстр неприбуткових установ та організацій 
станом на 25.06.2020

Інформація про особу наявна в базі

Дата включення неприбуткової організації до Реєстру: 15.05.2001

Дата присвоєння ознаки неприбутковості або її зміни: 11.11.2016

Ознака неприбутковості: 0031 бюджетні установи

Рішення про включення, повторне включення неприбуткової організації до Реєстру
або зміну ознаки неприбутковості

Дата рішення: 11.11.2016

Номер рішення: 1626594601647

Тип рішення: присвоєння ознаки неприбутковостi

Реєстр платників ПДВ
(станом на 25.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 25.06.2020)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску
(станом на 25.06.2020)

01-10354*

Дані про клас професійного ризику виробництва
платника єдиного внеску за основним видом його
економічної діяльності
(станом на 25.06.2020)

3

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 25.06.2020)

Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація

Судова практика та виконавчі провадження 
(Згадування у документах)

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=9127221&tb=sfs


ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

Всього 2

29.08.2014 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

03.09.2010 ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ЗМІНУ НАЙМЕНУВАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

ПЕРЕЙТИ В РОЗДІЛ

ЗАПЛАНОВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Офіційні повідомлення

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

Перевірки державними службами

Контролюючий орган Тип перевірки Ступінь ризику Строки проведення Дата початку

Головне управління ДСНС у м. Києві Позапланова не відомо 11.03.2020

Показати всі заплановані (1)

https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=9127221&tb=courts
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=9127221&tb=publications
https://youcontrol.com.ua/card/publication-details/bulletin-info/?id=13542079
https://youcontrol.com.ua/card/publication-details/bulletin-info/?id=9655186
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=9127221&tb=all-persons
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=9127221&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=0
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=9127221&tb=all-persons&CompanyPersonSearch%5BfilterPersonRole%5D%5B0%5D=2
https://youcontrol.com.ua/contractor/?id=9127221&tb=checks

