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СХІДНИЙ ОФІС ДЕРЖАУДИТСЛУЖБИ
49600, м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, буд. 22,
корп. 2
(Повна назва отримувача адреса: повна адреса отримувача)

ВІДДІЛ ОСВІТИ І НАУКИ НІКОПОЛЬСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
Україна, Нікополь, 53213, Дніпропетровська область,
пр.Трубників,3
(Повна назва Замовника адреса: повна адреса отримувача)

ГО «Криворізький Центр Розслідувань»
Код ЄДРПОУ 41213905
Коріненко Тетяна Леонідівна, 50014, м. Кривий Ріг, вул.
Ракітіна, буд. 7 кв.8; ktl727272@gmail.com
+380987764189
сайт проекту: https://dozorro.org/community

ЕЛЕКТРОННЕ ЗВЕРНЕННЯ
Відповідно до інформації розміщеної в системі електронних закупівель ProZorro,
замовником ВІДДІЛ ОСВІТИ І НАУКИ НІКОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ було проведено
закупівл:
ID UA-2018-08-01-000288-c на Послуга з захисту будівлі від прямих попадань блискавки і
вторинних її проявів (ДК 021:2015: 45310000-3 — Електромонтажні роботи);
ID UA-2018-10-25-001515-aна Послуга з захисту будівлі від прямих попадань блискавки і
вторинних її проявів (ДК 021:2015: 45310000-3 — Електромонтажні роботи);
Проаналізувавши тендерну документацію, було встановлено наявність вимог, які
суперечать чинному законодавству у сфері публічних закупівель та норм Цивільного кодексу
України.
1. Згідно статті 24 Закону України “Про публічні закупівлі” Замовник має право вимагати
від усіх учасників у складі тендерних пропозицій надання забезпечення тендерної пропозиції.,
що надається лише у вигляді гарантії. Пунктом 8 статті 1 Закону України «Про публічні
закупівлі» визначено, що забезпечення тендерної пропозиції - це надання забезпечення
виконання зобов’язань учасника перед замовником, що виникли у зв’язку з поданням тендерної
пропозиції, у вигляді такого забезпечення, як гарантія.
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Згідно із ч. 1 ст. 546 Цивільного кодексу України гарантія є одним із видів забезпечення
виконання зобов'язань.
Виходячи із статей 560 - 569 Цивільного кодексу України гарантією визнається письмове
зобов'язання банку, іншої фінансової установи, страхової організації (гаранта), яке видається за
клопотанням іншої особи (принципала), за яким гарант зобов'язується сплатити кредиторові
принципала (бенефіціарові) відповідно до умов гарантійного зобов'язання грошову суму після
подання бенефіціаром письмової вимоги про її сплату.
Як випливає із визначення гарантії, для цього способу забезпечення характерний
спеціальний суб'єктний склад: принципал, яким є боржник за основним зобов'язанням,
бенефіціар, яким є кредитор за основним зобов'язанням, та гарант. Якщо принципал та
бенефіціар - це будь-які учасники цивільних правовідносин, то гарантами можуть виступати
лише фінансові установи, до яких згідно із Закону України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" відносяться:
1) банки, для яких видача гарантій та інших зобов'язань за третіх осіб, що передбачають їх
виконання у грошовій формі, є однією з банківських операцій у відповідності до ст. 47 Закону
України "Про банки і банківську діяльність»;
2) страхові організації згідно із Законом України "Про страхування";
3) інші фінансові установи, якими є кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, довірчі
товариства, установи накопичувального пенсійного забезпечення, інвестиційні фонди і компанії
та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг.
Як порушення вище викладеного, в тендерній документації (розділ ІІІ п.2 Замовником
була встановлена вимога, щодо надання гарантії у вигляді забезпечувального (гарантійного)
платежу від учасників, яка повинна бути перерахована потенційними учасниками безпосередньо
на рахунок замовника, за п’ять днів до кінцевого строку подання тендерних пропозицій.
2. Відповідно до вимог статті 17 Закону України “Про публічні закупівлі”, Замовник

приймає рішення про відмову учаснику в участі у процедурі закупівлі та зобов’язаний відхилити
тендерну пропозицію учасника в разі, якщо: … тендерна пропозиція подана учасником
процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі.
Згідно частиною 16 статтті 1 Закону України “Про публічні закупівлі”, пов’язана особа особа, яка відповідає будь-якій з таких ознак:
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юридична особа, яка здійснює контроль над учасником процедури закупівлі або
контролюється таким учасником процедури закупівлі, або перебуває під спільним контролем з
таким учасником процедури закупівлі;
фізична особа або члени її сім’ї, які здійснюють контроль над учасником процедури
закупівлі;
службова (посадова) особа учасника процедури закупівлі, уповноважена здійснювати від
імені учасника процедури закупівлі юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або
зупинення цивільно-правових відносин, та члени сім’ї такої службової (посадової) особи.
Під здійсненням контролю розуміється можливість здійснення вирішального впливу або
вирішальний вплив на господарську діяльність учасника процедури закупівлі безпосередньо або
через більшу кількість пов’язаних фізичних чи юридичних осіб, що здійснюється, зокрема,
шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною часткою,
права вирішального впливу на формування складу, результати голосування, а також вчинення
правочинів, що надають можливість визначати умови господарської діяльності, надавати
обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління учасника
процедури закупівлі, або володіння часткою (паєм, пакетом акцій), що становить не менше ніж
25 відсотків статутного капіталу учасника процедури закупівлі.
Згідно протоколів розкриття у закупівлях взяли участь 2 учасники:
1.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПГ ФЕНІКС"

2.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДП ЗАХИСТ"

Які відповідно до даних з Єдиного державного реєстру фізичних та юридичних осіб
підприємців, мають спільних власників, а саме:
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПГ ФЕНІКС":
Суворова Наталя Геннадіївна -керівник (без обмежень);
Суворова Наталя Геннадіївна - підписант (згідно статуту)
Перелік засновників юридичної особи:
Петров Володимир Миколайович 50%
Суворова Наталя Геннадіївна 50%
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ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДП ЗАХИСТ":
Перелік засновників юридичної особи:
Петров Володимир Миколайович 50%
Суворова Наталя Геннадіївна 50%
Тобто Замовник на вимогу статті 17 Закону зобов’язан був відхилити пропозиції обох
учасників закупівель.

Виходячи з вищевикладеного,
ПРОШУ:
1. Провести перевірку даної закупівлі на предмет законності, відповідно до статті 7-1
Закону України «Про публічні закупівлі». Надати правову оцінку діям Замовника.
2.Розглянути

це

Звернення

та

надати

відповідь

на

електронну

адресу

ktl727272@gmail.com у встановлені законом строки.
*Реєструючи звернення, даю згоду на обробку і використання персональних даних згідно
з законодавством України.
Додатки:
1. Картка ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПГ ФЕНІКС".
2. Картка ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДП ЗАХИСТ".

З повагою,
Коріненко Тетяна Леонідівна

02 грудня 2018 р.

Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 07
youcontrol.com.ua

Внимание! Данные меняются
ежедневно.

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПГ ФЕНІКС"

Актуально на
02.12.2018

FinScore

MarketScore

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 02.12.2018

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание

Недостаточно
данных для
расчета

1

Нужно обратить
внимание

1

Проблем не
обнаружено

28

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный размер уставного
капитала

Размер уставного
капитала: 1 200 грн.

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности может свидетельствовать о
фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер
уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской,
финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования
лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот
показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.
Широкий перечень зарегистрированных
видов деятельности

Количество видов
деятельности: 11

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена
на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.

Досье

Актуально на 02.12.2018, 16:35:17

Перейдите на сайт и получите полную
информацию из 50 реестров Украины
актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

38309377

Дата регистрации

18.07.2012 (6 лет 4 месяца)

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

Сведения об органах управления
юридического лица
Контактная информация

53200, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ КАР’ЄРНА,
будинок 40
Тел: +38 067 263 38 34

Уполномоченные лица

СУВОРОВА НАТАЛЯ ГЕННАДІЇВНА - керівник (без обмежень)
СУВОРОВА НАТАЛЯ ГЕННАДІЇВНА - підписант (згідно статуту)

Виды деятельности

43.21 Электротехнические и монтажные работы
43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и
кондиционирования воздуха
43.29 Прочие строительно-монтажные работы
80.10 Деятельность частных охранных служб
80.20 Деятельность в области систем охраны (основной)
85.53 Деятельность школ подготовки водителей транспортных
средств
85.59 Прочие виды образования, не включенные в другие категории
85.60 Вспомогательные образовательные услуги
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и
предоставление технических консультаций в этой области
33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования
33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования

Признак доходности

По состоянию на 02.12.2018
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и
организаций

Форма собственности

Негосударственная собственность

Перечень учредителей юридического лица

ПЕТРОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 50,0000%
Адрес учредителя:
53200, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ КАР’ЄРНА,
будинок 40
Размер взноса в уставный фонд:
600,00 грн
СУВОРОВА НАТАЛЯ ГЕННАДІЇВНА 50,0000%
Адрес учредителя:
53200, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ
МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 2, корпус 1, квартира 117
Размер взноса в уставный фонд:
600,00 грн

Размер уставного капитала

1 200,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица
Местонахождение регистрационного дела

Нікопольська районна державна адміністрація Дніпропетровської
області

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

Дата и номер записи о постановке и снятии
с учета, название и идентификационные
коды органов статистики, Миндоходов,
Пенсионного фонда Украины, в которых
юридическое лицо состоит на учете

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 19.07.2012
НIКОПОЛЬСЬКА ОДПI ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
Идентификационный код органа: 39634478
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків);
Дата постановки на учет: 19.07.2012
Номер постановки на учет: 1489
НIКОПОЛЬСЬКА ОДПI ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
Идентификационный код органа: 39634478
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 18.07.2012
Номер постановки на учет: 04510318995

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

04510318995

Данные о классе профессионального риска
производства плательщика единого взноса
по основному виду его экономической
деятельности

22

Финансовые показатели
2017 г.

Активы

490 000 – 500 000 грн

2017 г.

Обязательства

15 000 – 20 000 грн

2017 г.

Выручка

1 800 000 – 1 900 000 грн

Важные сообщения

Актуально на 01.12.2018

19.10.2018

14.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

Всего

1

Лицензии
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Актуально на 01.12.2018

АЕ184324

Проектування систем пожежогасіння (порошкові, аерозольні),
пожежної сигналізації, оповіщування про пожежу та управління
евакуацією людей, протидимного захисту, передавання тривожних
сповіщень, пристроїв блискавкозахисту, вогнезахисного обробляння
на об'єктах з високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо
пожежної безпеки Монтаж систем пожежної сигналізації,
оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей,
устаткування передавання тривожних сповіщень на об'єктах з
високим, середнім та незначним ступенем ризику щодо пожежної
безпеки Технічне обслуговування систем пожежної сигналізації,
оповіщування про пожежу та управління евакуацією людей
Технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння
(пожежних кран-комплектів) Монтаж, перевірка (огляд) пристроїв
блискавкозахисту Вогнезахисне просочування (поверхневе)
Монтаж, технічне обслуговування систем пожежогасіння (водяні,
пінні, газові, порошкові, аерозольні) на об'єктах з високим, середнім
та незначним ступенем ризику щодо пожежної безпеки
з 02.08.2012 Безстроково Дійсна

Всего

1

Информация о
налогоплательщике

Актуально на 02.12.2018, 16:35:08

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице отсутствует в базе

Аннулирована регистрация плательщиков
НДС

Информация о лице имеется в базе

Индивидуальный налоговый номер
(аннулирован)

383093704074

Дата аннулирования регистрации
плательщика НДС

31.12.2017

Причина аннулирования

является плательщиком ед.нал. по ставке без НДС

Основание аннулирования

АННУЛИРОВАНО ПО ИНИЦИАТИВЕ ПЛАТЕЛЬЩИКА

Узнай больше о своем бизнес-партнере

По состоянию на 21.11.2018
Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 29.11.2018
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на
единый налог

01.01.2018

Ставка

5,00 %

Группа

3

Судебная практика
YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

Актуально на 02.12.2018, 16:35:09

30.10.2014

Рішення Господарське 904/6140/14

14.10.2014

Ухвала суду Господарське 904/6140/14

13.10.2014

Ухвала суду Господарське 904/6504/14

29.09.2014

Рішення Господарське 904/6504/14

24.09.2014

Ухвала суду Господарське 904/6140/14

Всего

16

Официальные уведомления

Актуально на 01.12.2018

18.07.2012

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Всего

1

Изменения по типу данных
Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер
Наименование юридического лица
30.05.2016
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПГ ФЕНІКС"
(ТОВ "СПГ ФЕНІКС")

Контактная информация
(всего 3 изменения)
16.05.2017
Актуально на

53200, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ КАР’ЄРНА,
будинок 40
Phone: +38 067 263 38 34

30.05.2016
Актуально на

53200, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ КАР’ЄРНА,
будинок 40
Phone: +380566245475

29.03.2016
Данные проверяются

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ/М.ДНІПРОПЕТРОВСЬК НІКОПОЛЬ
ВУЛ.КАР'ЄРНА БУД.40
Phone: 8(056)624-54-75

19.07.2012
Данные проверяются

ДНIПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., М.НIКОПОЛЬ ВУЛ. КАР'ЄРНА БУД. 40
Phone: 805662-45-47

Руководители
(всего 1 изменение)

За 6 лет 4 месяца 13 дней имеющейся отчетности изменились 1
руководитель в среднем каждые 6 лет 4 месяца 13 дней

04.01.2017
Актуально на

СУВОРОВА НАТАЛЯ ГЕННАДІЇВНА

19.07.2012
Данные проверяются

ШКУДУН ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

Виды деятельности
30.05.2016
Актуально на

80.20 - обслуговування систем безпеки

Перечень учредителей (участников) юридического лица
(всего 1 изменение)
12.10.2016
Актуально на

ПЕТРОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
Адрес учредителя: 53200, Дніпропетровська обл., місто Нікополь,
ВУЛИЦЯ КАР’ЄРНА, будинок 40
Размер взноса в уставный фонд: 600 грн.
СУВОРОВА НАТАЛЯ ГЕННАДІЇВНА
Адрес учредителя: 53200, Дніпропетровська обл., місто Нікополь,
ВУЛИЦЯ МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 2, корпус 1, квартира 117
Размер взноса в уставный фонд: 600 грн.

30.05.2016
Актуально на

ВОЛКОВА АЛЬОНА ВІКТОРІВНА
Адрес учредителя: 53210, Дніпропетровська обл., місто Нікополь,
ВУЛИЦЯ Г.ЧОРНОБИЛЯ, будинок 67, квартира 15
Размер взноса в уставный фонд: 400 грн.
ГУБЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
Адрес учредителя: 53200, Дніпропетровська обл., місто Нікополь,
ВУЛИЦЯ Л. ЧАЙКІНОЇ, будинок 10
Размер взноса в уставный фонд: 400 грн.
ПЕТРОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
Адрес учредителя: 53200, Дніпропетровська обл., місто Нікополь,
ВУЛИЦЯ КАР’ЄРНА, будинок 40
Размер взноса в уставный фонд: 400 грн.

Дополнительная информация об учредителях (участниках) юридического лица
29.03.2016
Данные проверяются

ГУБЕНКО СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 400 грн.
ВОЛКОВА АЛЬОНА ВІКТОРІВНА
Размер взноса в уставный фонд: 400 грн.

19.07.2012
Данные проверяются

ГУБЕНКО СЕРГIЙ ВIКТОРОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 400 грн.
ВОЛКОВА АЛЬОНА ВIКТОРIВНА
Размер взноса в уставный фонд: 400 грн.
ПЕТРОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
Размер взноса в уставный фонд: 400 грн.

Размер уставного капитала
19.07.2012
Данные проверяются

1 200 грн.
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ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ НА YOUCONTROL.COM.UA

Полное досье на каждую
компанию Украины

0 800 309 07
youcontrol.com.ua

Внимание! Данные меняются
ежедневно.

АНАЛИЗ КОМПАНИИ:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДП ЗАХИСТ"
LLC "DP ZAKHYST"

Актуально на
02.12.2018

Экспресс-анализ контрагента

Актуально на 02.12.2018

Количество проверенных факторов

Требуется
особое внимание

Недостаточно
данных для
расчета

1

Нужно обратить
внимание

3

Проблем не
обнаружено

26

0

Фактор

Сообщение

Актуально на

Недостаточный срок существования

Возраст юридического
лица: 150 дней

Сегодня

У каждого предприятия должен быть соответствующий профессиональный опыт, налаженные организационные и
бизнес-процессы. Чем меньше времени прошло с момента регистрации, тем выше риск того, что партнеру можно
доверить серьезные проекты и он способен качественно, без перебоев и без других «сюрпризов» их выполнить.
Короткий период существования, который, как правило, не превышает налогового отчетного периода (например,
года или квартала) также может указывать на избежание проверок контролирующих органов.
Недостаточный размер уставного
капитала

Размер уставного
капитала: 2 000 грн.

Сегодня

Несоответствие финансовых ресурсов объемам осуществляемой деятельности может свидетельствовать о
фиктивности компании. Малый уставный капитал точно не может считаться гарантией надежности партнера. Размер
уставного капитала меньше, чем законодательно установленный минимум (для акционерных обществ, банковской,
финансовой, страховой сферы) и т.д. может свидетельствовать о наличии финансовых проблем, риске аннулирования
лицензий (если это условие лицензирования), отказе в получении кредитования и тому подобное. Чем ниже этот
показатель, тем выше риск сотрудничества с контрагентом.
Широкий перечень зарегистрированных
видов деятельности

Количество видов
деятельности: 15

Сегодня

Широкий перечень видов деятельности может содержать риски того, что деятельность контрагента не направлена
на достижение реальных результатов хозяйственных операций и имеет признаки фиктивности.
Местонахождение в жилом фонде

Компания находится в
жилом доме

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

Сегодня

Фактор

Сообщение

Актуально на

В соответствии со статьей 6 Жилищного кодекса Украины, запрещается предоставление помещений в жилых домах
для нужд промышленного характера. Жилые дома и жилые помещения предназначаются исключительно для
проживания граждан. Местонахождение предприятия в жилом помещении (чаще всего это адрес одного из
учредителей) может свидетельствовать о его недостаточной платежеспособности для аренды помещения
соответствующего функционального назначения: офис, цех, склад и т. д. Осуществление промышленной
деятельности, размещения наемных работников в жилом фонде может быть основанием для применения санкций за
нарушение трудового законодательства, а также за нарушение лицензионных условий (если ими предусмотрены
соответствующие ограничения).

Досье

Актуально на 02.12.2018, 16:35:52

Перейдите на сайт и получите полную
информацию из 50 реестров Украины
актуальную на момент запроса

СМОТРЕТЬ НА YOUCONTROL.COM.UA

Статус юридического лица

Не пребывает в процессе прекращения

Код ЕГРПОУ

42282964

Дата регистрации

05.07.2018 ( 4 месяца)

Сведения об органах управления
юридического лица

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ: ОБЩИЕ СОБРАНИЕ; ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ:
ДИРЕКТОР

Контактная информация

53201, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ
МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 2, корпус 1, квартира 117
Тел: +38 098 050 78 24

Уполномоченные лица

ШКУДУН ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ - керівник (відсутні)
ШКУДУН ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ - підписант (відсутні)

Виды деятельности

43.21 Электротехнические и монтажные работы
43.22 Монтаж систем водоснабжения, отопления и
кондиционирования воздуха
43.29 Прочие строительно-монтажные работы
43.99 Прочие специализированные строительные работы, не
включенные в другие категории
80.10 Деятельность частных охранных служб
80.20 Деятельность в области систем охраны (основной)
85.53 Деятельность школ подготовки водителей транспортных
средств
85.59 Прочие виды образования, не включенные в другие категории
85.60 Вспомогательные образовательные услуги
71.11 Деятельность в области архитектуры
71.12 Деятельность в области инженерных изысканий и
предоставление технических консультаций в этой области
74.90 Прочая профессиональная, научная и техническая
деятельность, не включенная в другие категории
33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования
33.20 Монтаж промышленной техники и оборудования
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий

Признак доходности

По состоянию на 02.12.2018
Отсутствует регистрация в Реестре неприбыльных учреждений и
организаций

Форма собственности

Негосударственная собственность

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

Перечень учредителей юридического лица

ПЕТРОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ 50,0000%
Адрес учредителя:
53200, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ КАР’ЄРНА,
будинок 40, корпус 1
Размер взноса в уставный фонд:
1 000,00 грн
СУВОРОВА НАТАЛЯ ГЕННАДІЇВНА 50,0000%
Адрес учредителя:
53201, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ
МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 2/1, квартира 117
Размер взноса в уставный фонд:
1 000,00 грн

Размер уставного капитала

2 000,00 грн

Данные об обособленных подразделениях
юридического лица
Местонахождение регистрационного дела

Нікопольська районна державна адміністрація Дніпропетровської
області

Дата и номер записи о постановке и снятии
с учета, название и идентификационные
коды органов статистики, Миндоходов,
Пенсионного фонда Украины, в которых
юридическое лицо состоит на учете

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ
Идентификационный код органа: 21680000
Дата постановки на учет: 06.07.2018
НIКОПОЛЬСЬКА ОДПI ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
Идентификационный код органа: 39634478
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника податків);
Дата постановки на учет: 05.07.2018
Номер постановки на учет: 040718154593
НIКОПОЛЬСЬКА ОДПI ГУ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI
Идентификационный код органа: 39634478
Сведения о ведомственном реестре: (дані про взяття на облік як
платника єдиного внеску);
Дата постановки на учет: 05.07.2018
Номер постановки на учет: 10000001230842

Данные о регистрационном номере
плательщика единого взноса

10000001230842

Важные сообщения

Актуально на 01.12.2018

19.10.2018

14.05.2019 - Перевірка органу державного нагляду: Державна служба
України з надзвичайних ситуацій

Всего

1

Лицензии

YouControl — полное досье на каждую компанию Украины

Актуально на 01.12.2018

Електронна

Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне
обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових,
порошкових, аерозольних). Монтаж, підтримання експлуатаційної
придатності (технічне обслуговування) систем пожежної
сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією
людей, устатковання для передачі тривожних сповіщень.
Спостерігання за системами протипожежного захисту. Вогнезахист
(вогнезахисне просочування поверхневе, вогнезахисне обробляння
(фарбування, штукатурення, обмотування, облицювання),
вогнезахисне заповнення).
Дійсна

Електронн

Монтаж, підтримання експлуатаційної придатності (технічне
обслуговування) систем пожежогасіння (водяних, пінних, газових,
порошкових, аерозольних).Монтаж, підтримання експлуатаційної
придатності (технічне обслуговування) систем пожежної
сигналізації, оповіщення про пожежу та управління евакуацією
людей, устатковання для передачі тривожних
сповіщень.Спостерігання за системами протипожежного
захисту.Вогнезахист (вогнезахисне просочування поверхневе,
вогнезахисне обробляння (фарбування, штукатурення, обмотування,
облицювання), вогнезахисне заповнення).
Дійсна

Всего

2

Информация о
налогоплательщике

Актуально на 02.12.2018, 16:35:14

Реестр плательщиков НДС

Информация о лице отсутствует в базе

Аннулирована регистрация плательщиков
НДС

Информация о лице отсутствует в базе

Узнай больше о своем бизнес-партнере

По состоянию на 21.11.2018
Состоит на учете в органах доходов и сборов

Состояние расчетов налогоплательщика с
бюджетом

По состоянию на 29.11.2018
Налогоплательщик не имеет налоговой задолженности

Реестр плательщиков единого налога

Информация о лице имеется в базе

Дата (период) избрания или перехода на
единый налог

05.07.2018

Ставка

5,00 %

Группа

3

Судебная практика

Актуально на 02.12.2018, 16:35:16

Судебные документы не найдены
Изменения по типу данных
Сейчас данные в блоке «История» наполняются и имеют исключительно информационный характер
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Наименование юридического лица
07.07.2018
Актуально на

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДП ЗАХИСТ"
(ТОВ "ДП ЗАХИСТ")

Контактная информация
07.07.2018
Актуально на

53201, Дніпропетровська обл., місто Нікополь, ВУЛИЦЯ
МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 2, корпус 1, квартира 117
Phone: +38 098 050 78 24

Руководители
07.07.2018
Актуально на

ШКУДУН ЄВГЕН ВАСИЛЬОВИЧ

Виды деятельности
07.07.2018
Актуально на

80.20 - Обслуговування систем безпеки

Перечень учредителей (участников) юридического лица
07.07.2018
Актуально на

ПЕТРОВ ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ
Адрес учредителя: 53200, Дніпропетровська обл., місто Нікополь,
ВУЛИЦЯ КАР’ЄРНА, будинок 40, корпус 1
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.
СУВОРОВА НАТАЛЯ ГЕННАДІЇВНА
Адрес учредителя: 53201, Дніпропетровська обл., місто Нікополь,
ВУЛИЦЯ МАЛИНОВСЬКОГО, будинок 2/1, квартира 117
Размер взноса в уставный фонд: 1 000 грн.

Размер уставного капитала
07.07.2018
Актуально на

2 000 грн.
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