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Увага! Дані змінюються щоденно.  Актуально на 02.12.2021

 Повне досьє на кожну
компанію України

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"БРУКОВКА"
Код ЄДРПОУ 41033273

Сьогодні

Сьогодні

Сьогодні

Експрес-аналіз
Аналітичний показник на основі 527 факторів

Замовити експертизу

Критерії: Універсальні

Фактор Повідомлення Актуально на

Засновник / кінцевий бенефіціар є
особою, яка зареєстрована на
тимчасово окупованій території
України

Контрагенти суб’єкта, розташованого на тимчасово окупованій території позбавляються можливостей проведення з ним будь-яких
транзакцій (в т.ч. розрахунків за укладеними договорами). Це може спричинити фінансові збитки і дестабілізацію бізнесу, а також
привернення уваги правоохоронних органів (в залежності від можливої правової кваліфікації такого співробітництва). 

Окрім цього, у зв'язку з напруженою ситуацією між Україною і Російською Федерацією, наявністю збройного конфлікту на тимчасово
окупованих територіях, а також неоднозначним ставленням всередині України до ділових зв'язків з партнерами, що знаходяться на
цих територіях, партнерство з таким контрагентом також може мати негативні репутаційні наслідки. 

Співробітництво з таким контрагентом, вимагає надзвичайної обачності. 

Зв'язок з компанією в стані
припинення

Партнерство з контрагентом, який пов'язаний з припиненою юридичною особою (мають спільного керівника та/або учасників, що
здійснюють вирішальний вплив) потребує належної уваги, адже є ймовірність того, що бізнес-модель такого контрагента також може
виявитися неефективною, що, в свою чергу, може призвести до негативних фінансових наслідків. 

Інформація про кримінальні
провадження щодо злочинів у сфері
службової діяльності та професійної
діяльності, пов'язаної з наданням
публічних послуг (за статтею 364 КК
України)

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 02.12.2021

Потрібна особлива увага 1

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 517

C

Адреса КРІВОМАЗОВ ОЛЕКСАНДР
МИКОЛАЙОВИЧ Україна, 91000,
Луганська обл., місто Луганськ,
ПРОВУЛОК КОРЄЙСКІЙ, будинок 1



Наявний зв'язок контрагента з
компанією в стані припинення. Кількість
зв'язків: 1



Наявні кримінальні провадження щодо
злочинів у сфері службової діяльності
та професійної діяльності, пов'язаної з
наданням публічних послуг (за статтею
364 КК України)
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При прийнятті рішень щодо встановлення, зміни або припинення відносин з певним суб’єктом господарювання вкрай важливо
приділяти увагу вивченню судових проваджень, які будь-яким чином із ним пов’язані. 

Серед критеріїв для виявлення клієнтів, фінансові операції на користь яких містять ознаки фіктивності визначено наявність стосовно
клієнта та/або його керівників/ представників/ власників інформації щодо кримінальних проваджень з розслідування злочинів у сфері
господарської діяльності, отриманої з Єдиного державного реєстру судових рішень (рекомендації Національного банку України від
26.05.2017р. № 25-0008/37888, від 21.02.2018р. № 25-0008/10705). 

Нерідко, злочини вчиняються за допомогою або для суб’єктів господарювання, тож, для виявлення можливих наслідків партнерства,
першочергове значення має аналіз судових рішень у кримінальних провадженнях щодо злочинів у сфері господарської діяльності. 

Відповідні вироки можуть містити встановлені судом обставини, що можуть вказувати на можливе настання негативних наслідків в
результаті ділових відносин з певним суб’єктом господарювання та/або пов’язаними із ним особами, на що слід звертати увагу при
співпраці з контрагентами. 

Фактор Повідомлення Актуально на

Форма
судочинства

Дата останнього
документа по справі

№ справи

Форма
судочинства

Кримінальне

Дата останнього
документа по справі

03.05.2018

№ справи

757/19410/18-
к

Дата першого
документа по
справі

Дата першого
документа по
справі

03.05.2018

FinScore  C/2,3

Ймовірність несприятливих
фінансових наслідків

 Середня

Фінансова стійкість  Задовільний рівень

Фінансовий скоринг

MarketScore  A/3.4

Ринкова потужність  Висока

Потенціал до лідерства  Провідні 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 "БРУКОВКА"

Скорочена назва ТОВ "БРУКОВКА"

Статус юридичної особи Не перебуває в процесі припинення

Код ЄДРПОУ 41033273

Дата реєстрації 16.12.2016 (4 роки 11 місяців)

Анкета Актуально на
02.12.2021
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Уповноважені особи ФЕДУСІВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ
  — керівник

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

Зв'язків не знайдено

Розмір статутного капіталу 10 000,00 грн

Організаційно-правова форма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

Форма власності Недержавна власність

Види діяльності Основний:
42.11 Будівництво доріг і автострад
Інші:
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг
технічного консультування в цих сферах
71.11 Діяльність у сфері архітектури
49.41 Вантажний автомобільний транспорт
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-
технічним обладнанням
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н.в.і.у.
43.39 Інші роботи із завершення будівництва

Місцезнаходження юридичної особи Адреса: Україна, 03115, місто Київ, ВУЛИЦЯ
СВЯТОШИНСЬКА, будинок 34

Телефон: +380442054231

Контакти з останнього тендеру
(01.12.2021)

Контактна особа: Дмитро Федусів

E-mail: brukovka@i.ua

Телефон: +380674432444

Адреса: 03115 Київ м.Київ ВУЛИЦЯ
СВЯТОШИНСЬКА, будинок 34

Відомості про органи управління юридичної
особи

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ УЧАСНИКІВ; ДИРЕКТОР

Частка держави в підприємстві згідно з реєстром
Фонду держмайна України

0

Контакти

Учасники та бенефіціари Актуально на
02.12.2021

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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Перелік засновників юридичної особи ФЕДУСІВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, будинок 14 В,
квартира 117

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 6 700,00 грн

Частка (%): 67,0000%
КРІВОМАЗОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ
Адреса засновника: Україна, 91000, Луганська обл., місто Луганськ, ПРОВУЛОК
КОРЄЙСКІЙ, будинок 1

Країна реєстрації:  Україна

Розмір внеску до статутного фонду: 3 300,00 грн

Частка (%): 33,0000%

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

Дані відсутні у реєстрах
на 12.08.2020

Дані відсутні у реєстрах на 12.08.2020

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності Дані відсутні у реєстрах

Ліцензії 1 ліцензія

Власність та дозволи Актуально на
02.12.2021

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 02.12.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.12.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 01.12.2021)

Історія боргу
Платник податків не має податкового боргу

Реєстр платників акцизного податку з
реалізації пального та спирту етилового
(станом на 02.12.2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 02.12.2021

Інформація про особу відсутня в базі

YouControl - повне досьє на кожну компанію України
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Фінансові показники, тис.грн.

Показники Активи Зобов'язання Виручка

2020 25 512 24 521 32 420

2019 26 000 – 27 000 25 000 – 26 000 36 000 – 37 000

2018 27 000 – 28 000 26 000 – 27 000 17 000 – 18 000

2017 15 000 – 16 000 15 000 – 16 000 16 000 – 17 000

Показники Обсяг імпорту, грн Дохід від експорту, грн

2021 - -

2020 1 000 000 - 1 500 000 -

2019 - -

2018 - -

Реєстр платників ПДВ
(станом на 02.12.2021)

Дійсне свідоцтво ПДВ

Індивідуальний податковий номер: 410332726572

Дата реєстрації: 01.02.2017

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 02.12.2021)

Інформація про дійсне свідоцтво єдиного податку відсутня в базі

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 02.12.2021)

Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація

Фінанси

Зовнішньоекономічна
діяльність*
* Застереження для користувачів!

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» Системи «YOUCONTROL» має виключно

рекомендаційний характер. Формування цієї інформації, упорядкування і розташування її складових частин, а також

побудова функціональних зв’язків між нею та/або створеними на її основі базами (компіляціями) даних та/або іншою

інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів.

Аналітична інформація розділу «Зовнішньоекономічна діяльність» не замінює існуючу офіційну інформацію, не

встановлює будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення і не може бути використана в якості експертних,

аудиторських та інших офіційних висновків.

Використання зазначеної інформації будь-якими особами для прийняття управлінських, юридичних, фінансових,

організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється ними виключно на власний розсуд і ТОВ

«Ю�КОНТРОЛ» за їх наслідки відповідальності не несе.

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



2017 - -

2016 - -

2015 - -

2014 - -

2013 - -

2012 - -

2011 - -

2010 - -

2009 - -

2008 - -

2007 - -

Показники Обсяг імпорту, грн Дохід від експорту, грн

Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2021 – 15 851 445

2020 32420100 11 574 024

2019 35 000 000 - 40 000 000 0

2018 15 000 000 - 20 000 000 0

2017 15 000 000 - 20 000 000 0

Цивільні судові справи Інформація відсутня у реєстрах

Тендери

Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
02.12.2021

YouControl - повне досьє на кожну компанію України



Кримінальні судові справи
(всього 1 документ) 03.05.2018 № рішення 74476740

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

  

  

  

Групи пов'язаних фізичних осіб

 Керівники / Підписанти 1  Учасники / Бенефіціари 2  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

19.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРУКОВКА" ( ТОВ
"БРУКОВКА" ) 

25.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

03115, м.Київ, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА, будинок 34 
Тел: +380442054231 

19.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

03115, м.Київ, Святошинський район, ВУЛИЦЯ СВЯТОШИНСЬКА,
будинок 34 

19.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

ФЕДУСІВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

Найменування юридичної особи 

Контактна інформація
(всього 1 зміна)

Керівники
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https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A4%25D0%2595%25D0%2594%25D0%25A3%25D0%25A1%25D0%2586%25D0%2592+%25D0%2594%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%259E+%25D0%25AE%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190


25.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

Немає підписантів

19.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

42.11 - Будівництво доріг і автострад

22.03.2021
АКТУАЛЬНО НА КРІВОМАЗОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 91000, Луганська обл., місто Луганськ,
ПРОВУЛОК КОРЄЙСКІЙ, будинок 1 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 300 грн.

ФЕДУСІВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, будинок 14
В, квартира 117 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 700 грн.

19.10.2020
АКТУАЛЬНО НА КРІВОМАЗОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 91000, Луганська обл., місто Луганськ,
ПРОВУЛОК КОРЄЙСКІЙ, будинок 1 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 300 грн.

ФЕДУСІВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, будинок 14
В, квартира 117 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 700 грн.

05.10.2020
АКТУАЛЬНО НА КРІВОМАЗОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 91000, Луганська обл., місто Луганськ,
ПРОВУЛОК КОРЄЙСКІЙ, будинок 1 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 300 грн.

ФЕДУСІВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: Україна, 03148, місто Київ, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ, будинок 14
В, квартира 117 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 700 грн.

Підписанти

Види діяльності

Перелік засновників (учасників) юридичної особи
(всього 4 зміни)

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259A%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259C%25D0%2590%25D0%2597%25D0%259E%25D0%2592+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2594%25D0%25A0+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A4%25D0%2595%25D0%2594%25D0%25A3%25D0%25A1%25D0%2586%25D0%2592+%25D0%2594%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%259E+%25D0%25AE%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259A%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259C%25D0%2590%25D0%2597%25D0%259E%25D0%2592+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2594%25D0%25A0+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A4%25D0%2595%25D0%2594%25D0%25A3%25D0%25A1%25D0%2586%25D0%2592+%25D0%2594%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%259E+%25D0%25AE%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259A%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259C%25D0%2590%25D0%2597%25D0%259E%25D0%2592+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2594%25D0%25A0+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A4%25D0%2595%25D0%2594%25D0%25A3%25D0%25A1%25D0%2586%25D0%2592+%25D0%2594%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%259E+%25D0%25AE%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
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28.10.2019
АКТУАЛЬНО НА КРІВОМАЗОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 91000, Луганська обл., місто Луганськ, Жовтневий район,
ПРОВУЛОК КОРЄЙСКІЙ, будинок 1 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 300 грн.

ФЕДУСІВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ,
будинок 14 В, квартира 117 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 700 грн.

25.12.2016
АКТУАЛЬНО НА КРІВОМАЗОВ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ

Адреса засновника: 91000, Луганська обл., місто Луганськ, Жовтневий район,
ПРОВУЛОК КОРЄЙСКІЙ, будинок 1 
Розмір внеску в статутний фонд: 3 300 грн.

ФЕДУСІВ ДМИТРО ЮРІЙОВИЧ

Адреса засновника: 03148, м.Київ, Святошинський район, ВУЛ. ГНАТА ЮРИ,
будинок 14 В, квартира 117 
Розмір внеску в статутний фонд: 6 700 грн.

25.12.2016
АКТУАЛЬНО НА

10 000 грн.

Розмір статутного капіталу

YouControl - повне досьє на кожну компанію України

https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259A%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259C%25D0%2590%25D0%2597%25D0%259E%25D0%2592+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2594%25D0%25A0+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A4%25D0%2595%25D0%2594%25D0%25A3%25D0%25A1%25D0%2586%25D0%2592+%25D0%2594%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%259E+%25D0%25AE%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%259A%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2592%25D0%259E%25D0%259C%25D0%2590%25D0%2597%25D0%259E%25D0%2592+%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259A%25D0%25A1%25D0%2590%25D0%259D%25D0%2594%25D0%25A0+%25D0%259C%25D0%2598%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259B%25D0%2590%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/search/?q=%25D0%25A4%25D0%2595%25D0%2594%25D0%25A3%25D0%25A1%25D0%2586%25D0%2592+%25D0%2594%25D0%259C%25D0%2598%25D0%25A2%25D0%25A0%25D0%259E+%25D0%25AE%25D0%25A0%25D0%2586%25D0%2599%25D0%259E%25D0%2592%25D0%2598%25D0%25A7&t=4&utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190
https://youcontrol.com.ua/?utm_source=pdfdossier&utm_medium=cabinet&utm_campaign=id1031190

