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ПРОПОЗИЦІЯ 

Органу Місцевого Самоуправління Міста Турка в Особі 

 Голови Органу Місцевого Самоуправління Когута Генадія щодо 

співпраці між Приватним Підприємством  

Інноваційно-Технологічно-Дилерську-Інвестиційна Компанія Кіперман і Партнери і 

 Органом Місцевого Самоуправління Міста Турка  

 
   Шановний пане Генадій до Вас Голови Органу Місцевого Самоуправління міста Турки з даною 

ПРОПОЗИЦІЄЮ щодо: 

  -співпраці звертається Приватне Підприємство Інноваційно-Технологічно-Дилерську-Інвестиційна Ком-

панія Кіперман і Партнери, надалі Підприємство в особі Директора Підприємства Авраменка Сергія, Під-

приємства  яке  знаходиться в: 

 стадії як формування базового персоналу Підприємства так і підготовці до процесу запуску в реалізацію 

перших базових програм Підприємства 

 

Шановний пане Генадій, Підприємство виходячи з програмних продуктів Підприємства ПРОПОНУЄ 

співпрацю Підприємства з Органом Місцевого Самоуправління міста Турки, надалі Орган Самоуправ-

ління в такому напрямку як: 

 

1. Організація Підприємством співпраці Органу Самоуправління в особі Тендерного Комітету Органу 

Самоуправління з ПРОЗОРО щодо: 

 - ведення відкрити публічних торгів як в процесі  закупівлі, так і в процесі продажу товарної продукції, 

товаро послуг яке здійснюватиме Тендерний Комітет Органу Самоуправління виходячи з того, що: 

 така співпраця Підприємства з Органом Самоуправління в особі Тендерного Комітету Органу Самоуправ-

ління  здійснюватиметься  в такому напрямку як:  

 

1.1. Участь Підприємства в підготовці  розробці Тендерним Комітетом Органу Самоуправління на 

основі співпраці Тендерного Комітету з ПРОЗОРО  такого базового документу як: 

   - нового Положення про Тендерний Комітет Турківської Міської Ради, відповідно якого Підприємство за-

безпечить підготовку розробку Тендерним Комітетом Органу Самоуправління таких нормативних докуме-

нтів Турківської Міської Ради як: 

 

1.1.1. Регламент Відкритих, Публічних Закупівель Турківської Міської Ради товарної продукції 

для власних потреб Турківської Міської Ради; 

1.1.2. Регламент Відкритих, Публічних Закупівель Турківської Міської Ради товарної продукції 

для потреб комунальних суб’єктів господарювань, бюджетних установ міста Турка; 

1.1.3. Регламент Закритих Закупівель Турківської Міської Ради товарної продукції на основі за-

критого торгу серед вибраних Турківською Міською Радою на Тендерні основі Продавців для власних 

потреб Турківської Міської Ради; 

1.1.4. Регламент Закритих Закупівель Турківської Міської Ради товарної продукції на основі за-

критого торгу серед вибраних Турківською Міською Радою на тендерні основі Продавців для потреб ко-

мунальних суб’єктів господарювань, бюджетних установ міста Турка; 

1.1.5. Тендерний Регламент Тендерного Комітету Турківською Міською Радою; 
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1.1.5.1. Тендерний Регламент щодо Тендеру Турківської Міської Ради по відбору Турківською Мі-

ською Радою Продавців товарної продукції на основі закритого торгу для власних потреб Турківської Мі-

ської Ради; 

1.1.5.2. Тендерний Регламент щодо Тендеру Турківської Міської Ради по відбору Турківською Мі-

ською Радою Продавців товарної продукції на основі закритого торгу для потреб комунальних суб’єктів 

господарювань, бюджетних установ міста Турка; 

1.1.5.3. Тендерний Регламент щодо Тендеру Турківської Міської Ради на підготовку програм, біз-

нес планів і тому подібних документів стосовно розвитку міста Турка; 

1.1.5.4. Тендерний Регламент щодо Тендеру Турківської Міської Ради на підготовку програм, біз-

нес планів і тому подібних документів стосовно розвитку комунальних суб’єктів господарювань, бюджет-

них установ міста Турка; 

1.1.5.5. Тендерний Регламент щодо Тендеру Турківської Міської Ради на підготовку програм, біз-

нес планів і тому подібних документів стосовно діяльності і розвитку суб’єктів господарювань, міста Турка; 

1.1.6. Регламент Відкритих Аукціонних Торгів Турківської Міської Ради щодо аукціонного про-

дажу власної  товарної продукції Турківської Міської Ради; 

1.1.7. Регламент Відкритих Аукціонних Торгів Турківської Міської Ради щодо аукціонного про-

дажу товарної продукції яка є власністю комунальних суб’єктів господарювань, бюджетних установ міста 

Турка; 

1.1.8. Регламент Відкритого Публічного Конкурсу на заміщення Вакантних Посад в системі 

Турківської Міської Ради. 

1.1.9. Регламент Відкритого Публічного Конкурсу на заміщення Вакантних Посад в структурі ко-

мунальних суб’єктів господарювань, бюджетних установ міста Турка; 

 

Участь Підприємства в підготовці, розробці Тендерним Комітетом Органу Самоуправління вище-

вказаних чотирнадцять документів здійснюватиметься на основі: 

  - співпраці Тендерного Комітету Органу Самоуправління з ПРОЗОРО, що виражене в співпраці з ПРО-

ЗОРО як самого Голови Тендерного Комітету, так і членів Тендерного Комітету Органу Самоуправління 

виходячи з того що: 

 ОСОБИСТО Голова Тендерного Комітету отримає від Підприємства проекти вищевказаних чотирнад-

цяти документів, так і супроводжуючі дані документи інструктивну-методичні документи стосовно 

сказаного, відповідно даного: 

 виходячи з інтелектуального рівня члені Тендерного Комітету Органу Самоуправління Підприєм-

ством буде ЗАБЕЗПЕЧЕНО підготовку самими  членами Тендерного Комітету Органу Самоупра-

вління вищевказаних чотирнадцяти документів виходячи з того що: 

 в першу чергу Тендерний Комітет Органу Самоуправління підготовить Положення про Тендерний Ко-

мітет Турківської Міської Ради, а далі 

 

1. Тендерний Регламент; 

2. Тендерний Регламент щодо Тендеру Турківської Міської Ради по відбору Турківською Міською 

Радою Продавців товарної продукції на основі закритого торгу для власних потреб Турківської Міської 

Ради; 

3. Тендерний Регламент щодо Тендеру Турківської Міської Ради по відбору Турківською Міською 

Радою Продавців товарної продукції на основі закритого торгу для потреб комунальних суб’єктів господа-

рювань, бюджетних установ міста Турка; 

4. Тендерний Регламент щодо Тендеру Турківської Міської Ради на підготовку програм, бізнес пла-

нів і тому подібних документів стосовно розвитку міста Турка; 

5. Тендерний Регламент щодо Тендеру Турківської Міської Ради на підготовку програм, бізнес пла-

нів і тому подібних документів стосовно розвитку комунальних суб’єктів господарювань, бюджетних уста-

нов міста Турка; 

6. Тендерний Регламент щодо Тендеру Турківської Міської Ради на підготовку програм, бізнес пла-

нів і тому подібних документів стосовно діяльності і розвитку суб’єктів господарювань, міста Турка; 

а після цього такі документи як  

1. Регламент Відкритих, Публічних Закупівель Турківської Міської Ради товарної продукції для 

власних потреб Турківської Міської Ради; 

2. Регламент Відкритих, Публічних Закупівель Турківської Міської Ради товарної продукції для 

потреб комунальних суб’єктів господарювань, бюджетних установ міста Турка; 

3. Регламент Закритих Закупівель Турківської Міської Ради товарної продукції на основі закри-

того торгу серед вибраних Турківською Міською Радою на Тендерні основі Продавців для власних потреб 

Турківської Міської Ради; 
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4. Регламент Закритих Закупівель Турківської Міської Ради товарної продукції на основі закри-

того торгу серед вибраних Турківською Міською Радою на тендерні. 

5. Регламент Відкритих Аукціонних Торгів Турківської Міської Ради щодо аукціонного продажу 

власної  товарної продукції Турківської Міської Ради; 

6. Регламент Відкритих Аукціонних Торгів Турківської Міської Ради щодо аукціонного продажу 

товарної продукції яка є власністю комунальних суб’єктів господарювань, бюджетних установ міста 

Турка; 

7. Регламент Відкритого Публічного Конкурсу на заміщення Вакантних Посад в системі Турківсь-

кої Міської Ради. 

8. Регламент Відкритого Публічного Конкурсу на заміщення Вакантних Посад в структурі комуна-

льних суб’єктів господарювань, бюджетних установ міста Турка; 

 

Участь Підприємства в  процесі підготовки вищевказаних документів проходитиме і з забезпеченням 

Підприємством процесу внесення Органом Самоуправління зміни і на Веб-Сайті Турківської Міської Ради, 

де вказані документи розміщуються як: 

 - ЗАТВЕРДЖЕНІ відкриті публічні документи Турківської Міської Ради, в тому числі Підприємство орга-

нізує і забезпечить і:  

 розміщення Тендерним Комітетом Органу Самоуправління на Веб-Сайті ПРОЗОРО вищевказаних до-

кументів. 

 

1.2. Участь Підприємства на основі, представлення Підприємством відповідних технологічних до-

кументів Підприємства в підготовці, розробці структурними підрозділами Органу Самоуправління ПРО-

ГРАМ Органу Самоуправління в результаті реалізації яких буде здійснюватися створення нових робочих 

місць, що виражається і в забезпеченням Підприємством: 

 - процесу запуску Органом Самоуправління на основі співпраці з суб’єктами господарювання як з міста 

Турка, так і з гірських районів Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей вка-

заних: 

 ПРОГРАМ Органу Самоуправління в результаті реалізації яких буде здійснюватися створення нових 

робочих місць як в самому місті Турка, так і в гірських районах Львівської, Івано-Франківської, Закар-

патської, Чернівецької областей. 

 

Участь Органу Самоуправління в процесі реалізації такої Програми Підприємства як Програма КАР-

ПАТИ-1-ЮМК, надалі коротко Програма КА-1-ЮМК, яка складається з нижче вказаних п’яти окремих Про-

ектів КА-1-ЮМК виходячи з того, що: 

 - КА-1-ЮМК реалізується на території гірських районів Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, 

Чернівецької областей на основі співпраці Підприємства з органами місцевого самоврядування вказаних рай-

онів і того, що КА-1-ЮМК реалізується за участю: 

 американських партнерів Підприємства як суб’єктів господарювання США, так і окремих фізичних осіб 

США з числа україномовних американців, предки яких це вихідці з гірських районів західної України, 

відповідно КА-1-ЮМК реалізується на основі використання Підприємством як: 

 Управляючою Компанією американських технологій, обладнання, матеріалів виготовлених на те-

риторії США, людського ресурсу як з числа громадян  США, так і з числа громадян України, які 

будуть задіяні Підприємством як Управляючою Компанією в  реалізацію таких п’яти  окремих Про-

ектів КА-1-ЮМК  як: 

 

1. Проект №1 КА-1-ЮМК такий як Відновлення Лісів, Природнього Ландшафту на території гірських 

районів Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, надалі Проект-в.Л.п.Л-

г.р.-Л.І.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-3000. що виражене в: 

 - створенні Підприємством як Управляючою Компанією на території США першого Хедж Фонду Підпри-

ємства такого як Хедж-Фонд-Проект-в.Л.п.Л-г.р.-Л.І.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-3000. з капіталом 3 000 000 000,00До-

ларів США, виходячи з того що за рахунок доларового ресурсу Хедж-Фонду-Проект-в.Л.п.Л-г.р.-Л.І.З.Ч.о-

КА-1-ЮМК-3000. Підприємство як: 

 Управляюча Компанія Хедж-Фонду-Проект-в.Л.п.Л-г.р.Л.І.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-3000. на основі, умовах 

Проекту-в.Л.п.Л-г.р.-Л.І.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000. фінансуватиме процес відновлення лісів, природ-

нього ландшафту на території гірських районів Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Черні-

вецької областей, виходячи з того що:  

 в процесі реалізації Проекту-в.Л.п.Л-г.р.-Л.І.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-3000. буде задіяно і ПАТ-Банк-КРІ-

СТІНА, який як операційний системний банк, який діє від імені Підприємства  як Управляючої Ком-

панії буде забезпечувати роботу Підприємства з банками США. 
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2. Проект №2 КА-1-ЮМК такий як будівництво і експлуатація на території гірських районів Львівської, 

Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей шосейних доріг, надалі Проект-б.е.Д.-г.р.-Л.І. 

З.Ч.о-КА-1-ЮМК-2000. що виражене в: 

 - створенні Підприємством як Управляючою Компанією на території США другого Хедж Фонду Підприєм-

ства такого як Хедж-Фонд-Проект-б.е.Д.-г.р.-Л.І.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-2000. з капіталом 2 000 000 000,00Доларів 

США, виходячи з того що за рахунок доларового ресурсу Хедж-Фонду-Проект-б.е.Д.-Л.І.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-

2000. Підприємство як: 

 Управляюча Компанія Хедж-Фонду-Проект-б.е.Д.-г.р.-Л.І.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-2000. на основі, умовах 

Проекту-б.е.Д.-г.р.-Л.І.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-2000. фінансуватиме процес як будівництва, так і експлуатації 

шосейних доріг в гірських районах Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької об-

ластей, виходячи з того що:  

 в процесі реалізації Проекту-б.е.Д.-г.р.-Л.І.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-2000. буде задіяно і ПАТ-Банк-КРІС-

ТІНА, який як операційний системний банк, який діє від імені Підприємства  як Управляючої буде 

забезпечувати роботу Підприємства з банками США. 

 

3. Проект №3 КА-1-ЮМК такий як організація митно ліцензійної торгівлі на території прикордонних 

гірських районів Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, надалі Проект-

о.М.Л.т.-п.г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000. що виражене в: 

 - створенні Підприємством як Управляючою Компанією на території США третього Хедж Фонду Підпри-

ємства такого як Хедж-Фонд-Проект-о.М.Л.т.-п.г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000. з капіталом 1 000 000 000,00 

Доларів США, виходячи з того що за рахунок доларового ресурсу Хедж-Фонду-Проект-о.М.Л.т.-п.г.р.-Л.З.Ч.о-

КА-1-ЮМК-1000. Підприємство як: 

 Управляюча Компанія Хедж-Фонду-Проект-о.М.Л.т.-п.г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-1000. на основі, умовах 

Проекту-о.М.Л.т.-п.г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-2000. фінансуватиме митно ліцензійну торгівлю в гірсь-

ких прикордонних районах Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, ви-

ходячи з того що:  

 в процесі реалізації Проекту-о.М.Л.т.-п.г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-2000.. буде задіяно і ПАТ-Банк-

КРІСТІНА, який як операційний системний банк, який діє від імені Підприємства  як Управляючої 

буде забезпечувати роботу Підприємства з банками США. 

 

4. Проект №4 КА-1-ЮМК такий як організація, експлуатація мисливсько лісовового господарства на 

території гірських районів Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, надалі 

Проект-о.е.Мис.Ліс.г.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-500. що виражене в: 

 - створенні Підприємством як Управляючою Компанією на території США четвертого Хедж Фонду Підп-

риємства такого як Хедж-Фонд-Проект-о.е.Мис.Ліс.г.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-500. з капіталом 500 000 000, 

00Доларів США, виходячи з того що за рахунок доларового ресурсу Хедж-Фонду-Проекту-о.е.Мис.Ліс.г.-г.р.-

Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-500. Підприємство як: 

 Управляюча Компанія Хедж-Фонду-Проекту-о.е.Мис.Ліс.г.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-500. на основі, 

умовах Проекту-о.е.Мис.Ліс.г.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-500. фінансуватиме організацію і експлуатацію 

мисливсько лісовового господарства в гірських районах Львівської, Івано-Франківської, Закарпатсь-

кої, Чернівецької областей, виходячи з того що:  

 в процесі реалізації Проекту-о.е.Мис.Ліс.г.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-500. буде задіяно і ПАТ-Банк-

КРІСТІНА, який як операційний системний банк, який діє від імені Підприємства  як Управляючої 

буде забезпечувати роботу Підприємства з банками США. 

 

5. Проект №5 КА-1-ЮМК такий як організація на основі Тайм-Шер зеленого туризму на території гір-

ських районів Львівської, Івано-Франківської, Закарпатської, Чернівецької областей, надалі Проект-о.на. 

о.Тайм-ШерЗел.Тур.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-100. що виражене в: 

 - створенні Підприємством як Управляючою Компанією на території США п’ятого  Хедж Фонду Підпри-

ємства такого як Хедж-Фонд-Проект-о.на.о.Тайм-ШерЗел.Тур.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-100. з капіталом 100 

000 000,00Доларів США, виходячи з того що за рахунок доларового ресурсу Хедж-Фонду-Проекту-о.на. 

о.Тайм-ШерЗел.Тур.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-100. Підприємство як: 

 Управляюча Компанія Хедж-Фонду-Проекту-о.на.о.Тайм-ШерЗел.Тур.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-100. 

на основі, умовах Проект-о.на.о.Тайм-ШерЗел.Тур.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-100. фінансуватиме орга-

нізація на основі Тайм-Шер зеленого туризму в гірських районах Львівської, Івано-Франківської, За-

карпатської, Чернівецької областей, виходячи з того що:  
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 в процесі реалізації Проекту-о.на.о.Тайм-ШерЗел.Тур.-г.р.-Л.З.Ч.о-КА-1-ЮМК-100. буде задіяно і 

ПАТ-Банк-КРІСТІНА, який як операційний системний банк, який діє від імені Підприємства як 

Управляючої буде забезпечувати роботу Підприємства з банками США. 

 

Шановний пане Генадій, Голова Органу Місцевого Самоуправління міста Турки у випадку прийняття 

Органом Самоуправління  даної ПРОПОЗИЦІЇ Вам потрібну буде надати Підприємству: 

 - письмове підтвердження Органу Самоуправління щодо прийняття Органом Самоуправління даної ПРО-

ПОЗИЦІЇ  на підставі якого: 

 Підприємство наддасть Органу Самоуправління ПРОГРАМУ РЕАЛІЗАЦІЇ як Підприємством, так і 

Органом Самоуправління ПРЕДМЕТУ даної ПРОПОЗИЦІЇ.  

 

І останнє Шановний пане Генадій доводимо до Вас Голови Органу Місцевого Самоуправління міста 

Турки і нижческазані дані з Держаного Реєстру щодо Підприємство 

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі 

його наявності 

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІННОВА-

ЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНО-ДИЛЕРСЬКО-ІН-

ВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "КІПЕРМАН І 

ПАРТНЕРИ" 

(ПП "ІТДІ-К.К.І.П") 

Повне та скорочене найменування юридичної особи анг-

лійською мовою у разі їх наявності 

PRIVATE ENTERPRISE INNOVATION 

TECHNOLOGICALLY DEALER 

INVESTMENT COMPANY KIPERMAN AND 

PARTNERS 

(PE ITDI-C.K.AND.P.) 

Організаційно-правова форма ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

Назва юридичної особи 

"ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНО-ДИЛЕР-

СЬКО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "КІПЕ-

РМАН І ПАРТНЕРИ" 

Ідентифікаційний код юридичної особи 40950624 

Центральний чи місцевий орган виконавчої влади, до 

сфери управління якого належить державне підприємство 

або частка держави у статутному капіталі юридичної 

особи, якщо ця частка становить не менше 25 відсотків 

 

Місцезнаходження юридичної особи 
01001, м. Київ, ВУЛИЦЯ ВОЛОДИМИР-

СЬКА, будинок 23 

Перелік засновників (учасників) юридичної особи, у тому 

числі прізвище, ім'я, по батькові, якщо засновник – фізична 

особа; найменування, місцезнаходження та ідентифікацій-

ний код юридичної особи, якщо засновник – юридична 

особа 

КІПЕРМАН ЮРІЙ МУСІЙОВИЧ 

Адреса засновника: 03038, м. Київ, Голосіїв-

ський район, ВУЛИЦЯ ЯМСЬКА, будинок 

3/5 

Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 

1000000000.00 

 
ЗАСНОВНИК Є КІНЦЕВИМ БЕНЕФІЦІАР-

НИМ ВЛАСНИКОМ (КОНТРОЛЕРОМ) 

ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

Дані про розмір статутного капіталу (статутного або скла-

деного капіталу) та про дату закінчення його формування 
Розмір (грн.): 1000000000.00 
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Види діяльності 

Код КВЕД 51.22 Космічний транспорт; 

Код КВЕД 64.19 Інші види грошового посе-

редництва; 

Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових 

послуг (крім страхування та пенсійного за-

безпечення), н. в. і. у. (основний); 

Код КВЕД 68.31 Агентства нерухомості; 

Код КВЕД 68.32 Управління нерухомим май-

ном за винагороду або на основі контракту; 

Код КВЕД 70.22 Консультування з питань 

комерційної діяльності й керування; 

Код КВЕД 72.19 Дослідження й експеримен-

тальні розробки у сфері інших природничих і 

технічних наук 

Відомості про органи управління юридичної особи ВЛАСНИК/ ДИРЕКЦІЯ 

Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) 

осіб, які обираються (призначаються) до органу управління 

юридичної особи, уповноважених представляти юридичну 

особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які 

мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без до-

віреності, у тому числі підписувати договори та дані про 

наявність обмежень щодо представництва від імені юриди-

чної особи 

АВРАМЕНКО СЕРГІЙ ВАЛЕРІЙОВИЧ - ке-

рівник з 09.11.2016 

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про 

проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, 

коли державна реєстрація юридичної особи була проведена 

після набрання чинності Законом України "Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" 

Дата запису: 09.11.2016 

Номер запису: 1 074 102 0000 063110 

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному 

державному реєстрі про включення до Єдиного держав-

ного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли 

державна реєстрація юридичної особи була проведена до 

набрання чинності Законом України "Про державну реєст-

рацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців" 

 

Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному 

державному реєстрі про проведення державної реєстрації 

юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення 

 

Назва установчого документа  

Дані про наявність відмітки про те, що юридична особа 

створюється та діє на підставі модельного статуту 
 

Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи  

Дані про перебування юридичної особи в процесі прова-

дження у справі про банкрутство, санації 
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Дані про перебування юридичної особи в процесі припи-

нення 
 

Відомості про строк, визначений засновниками (учасни-

ками) юридичної особи, судом або органом, що прийняв 

рішення про припинення юридичної особи, для заявлення 

кредиторами своїх вимог 

 

Дата та номер запису про державну реєстрацію припи-

нення юридичної особи, підстава для його внесення 
 

Дата та номер запису про відміну державної реєстрації 

припинення юридичної особи, підстава для його внесення 
 

Дані про юридичних осіб, правонаступником яких є зареє-

стрована юридична особа 
 

Дані про юридичних осіб-правонаступників: повне найме-

нування та місцезнаходження юридичних осіб-правонасту-

пників, їх ідентифікаційні коди 

 

Місцезнаходження реєстраційної справи 
Шевченківська районна в місті Києві держа-

вна адміністрація 

Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та 

ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пен-

сійного фонду України, в яких юридична особа перебуває 

на обліку: 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬ-

НОЇ СТАТИСТИКИ: 

Ідентифікаційний код органу: 21680000; 

Дата взяття на облік: 10.11.2016 

  

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ 

У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI ГО-

ЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИ-

ЄВI: 

Ідентифікаційний код органу: 39561761; 

Відомості про відомчий реєстр: (дані про 

взяття на облік як платника податків); 

Дата взяття на облік: 09.11.2016; 

Номер взяття на облік: 265916216935 

  

ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА IНСПЕКЦIЯ 

У ШЕВЧЕНКIВСЬКОМУ РАЙОНI ГО-

ЛОВНОГО УПРАВЛIННЯ ДФС У М.КИ-

ЄВI: 

Ідентифікаційний код органу: 39561761; 

Відомості про відомчий реєстр: (дані про 

взяття на облік як платника єдиного внеску); 

Дата взяття на облік: 09.11.2016; 

Номер взяття на облік: 10000000760155 

Дані органів статистики про основний вид економічної дія-

льності юридичної особи, визначений на підставі даних 

державних статистичних спостережень відповідно до ста-

тистичної методології за підсумками діяльності за рік 

Код КВЕД 64.99 Надання інших фінансових 

послуг (крім страхування та пенсійного за-

безпечення), н. в. і. у. 



ПРОПОЗИЦІЯ 

Органу Місцевого Самоуправління Міста Турка в Особі 

 Голови Органу Місцевого Самоуправління Когута Генадія щодо 

співпраці між Приватним Підприємством  

Інноваційно-Технологічно-Дилерську-Інвестиційна Компанія Кіперман і Партнери і 

 Органом Місцевого Самоуправління Міста Турка 
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Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, 

клас професійного ризику виробництва платника єдиного 

внеску за основним видом його економічної діяльності 

Дані про реєстраційний номер платника єди-

ного внеску: 10000000760155 

Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в ор-

гані Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі 

зміни місцезнаходження юридичної особи 

 

Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної 

особи (для незавершених виконавчих проваджень) 
 

Інформація про здійснення зв'язку з юридичною особою Телефон 1: +380445812703 

 
 

Директор ПП-ІТІ-КіП 

Авраменко Сергій 

 

 

 

 


