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 Повне досьє на кожну 
компанію України

АНДРУШКО КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ

Сьогодні

Сьогодні

Експрес-аналіз
Аналітичний показник на основі 111 факторів

Замовити експертизу

Критерії: Універсальні

Фактор Повідомлення Актуально на

Широкий перелік
зареєстрованих видів
діяльності

Широкий перелік видів діяльності може свідчити про те, що діяльність контрагента не спрямована на досягнення реальних
результатів господарських операцій і має ознаки фіктивності. Непоодинокими є випадки, коли компанії обирають широкий перелік
видів діяльності, для прикриття недобросовісної діяльності. 

Співробітництво з таким контрагентом може мати негативні фінансові наслідки, тому потребує належної уваги. 

Велика кількість
підрозділів CPV

Велика кількість підрозділів CPV може свідчити про те, що учасник є прикриттям для інших учасників (бере участь для імітації
конкуренції, приймає участь у закупівлях по яких не має відповідного досвіду або товарів). 

Може свідчити про те, що цей учасник був створений особами пов’язаними із замовниками/групою замовників і постачає їм практично
всі товари, що вони закуповують. 

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

 
 

Експрес-аналіз контрагента Актуально на 07.04.2021

Потрібна особлива увага 0

Потрібно звернути увагу 2

Проблем не виявлено 107

A

Кількість видів діяльності: 20

За поточний рік і два попередні роки, брав участь не
менше, ніж по п'яти підрозділам CPV та перемагав не
більше, ніж у п'яти замовників
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Перейдіть на сайт та отримайте повну інформацію з 60
реєстрів України актуальну на момент запиту

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи АНДРУШКО КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ

Анкета Актуально на
07.04.2021
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Прізвище, ініціали фізичної особи АНДРУШКО К. С.

Статус фізичної особи-підприємця Не перебуває в процесі припинення

Дата реєстрації 04.09.2014 (6 років 7 місяців)

Види діяльності
Основний:
41.10 Організація будівництва будівель
Інші:
71.11 Діяльність у сфері архітектури
41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та
санітарно-технічним обладнанням
43.39 Інші роботи із завершення будівництва
43.34 Малярні роботи та скління
43.33 Покриття підлоги й облицювання стін
43.32 Установлення столярних виробів
43.31 Штукатурні роботи
43.29 Інші будівельно-монтажні роботи
43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику
43.11 Знесення
43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання
послуг технічного консультування в цих сферах
43.91 Покрівельні роботи
43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та
кондиціонування
43.21 Електромонтажні роботи
46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними
матеріалами та санітарно-технічними виробами
25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин
конструкцій

Контактна інформація Адреса: Україна, 07300, Київська обл.,
Вишгородський р-н, місто Вишгород,
ПРОСПЕКТ ШЕВЧЕНКО, будинок 2Г,
квартира 333

E-mail: andrkostya1985@mail.ru

Телефон: 380679533375
380504418287

Контакти з останнього тендеру
(25.03.2021)

Контактна особа: Андрушко Костянтин

E-mail: aks9533375@gmail.com

Телефон: +380679533375

Адреса: 07300 Київська область місто Вишгород
проспект Шевченко, будинок 2Г,
квартира 333

Контакти
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Статус

Відсутня інформація по
особі або пов'язаних особах

Країни

      

 Кількість санкційних списків

8 санкційних списків

Торгові марки Дані відсутні у реєстрах

Об'єкти нерухомості
Нерухомість Земельні ділянки

2 об’єктів на 13.07.2020 Дані відсутні у реєстрах на 13.07.2020

Автотранспорт в користуванні Дані відсутні у реєстрах

Автотранспорт у власності 1 транспортний засіб

Ліцензії Дані відсутні у реєстрах

Перевірка в списках санкцій Актуально на
06.04.2021

Власність та дозволи Актуально на
07.04.2021

Податкова та інші державні
органи

Актуально на 07.04.2021

Реєстр «Великих платників податків»
(станом на 2021)

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр «Дізнайся більше про свого
бізнес-партнера»
(станом на 01.04.2021)

Перебуває на обліку в органах доходів та зборів

Податковий борг згідно з реєстром
«Дізнайся більше про свого бізнес-
партнера»
(станом на 06.04.2021)

Платник податків не має податкового боргу

Реєстр неприбуткових установ та
організацій 
станом на 07.04.2021

Інформація про особу відсутня в базі

Реєстр платників ПДВ
(станом на 07.04.2021) Інформація про дійсне свідоцтво ПДВ відсутня в базі

Реєстр платників єдиного податку
(станом на 07.04.2021) Інформація про особу наявна в базі

Дата (період) обрання або переходу на єдиний податок: 01.07.2015

Ставка: 5,00%

Група: 3
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Виручка, грн

Рік Виручка Державні тендери

2021 – 1 286 566

2020 – 6 758 911

2019 – 2 489 597

2018 – 943 283

Дата відкриття виконавчого провадження щодо
фізичної особи - підприємця

Інформація відсутня у реєстрах

Місцезнаходження реєстраційної справи
(станом на 07.04.2021)

Вишгородська районна державна адміністрація

Тендери

Судова практика та виконавчі
провадження 
(Згадування у документах)

Актуально на
07.04.2021

Історія змін

28.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

АНДРУШКО КОСТЯНТИН СЕРГІЙОВИЧ
5

28.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

07300, Київська обл., Вишгородський район, місто Вишгород,
ПРОСПЕКТ ШЕВЧЕНКО, будинок 2Г, квартира 333 
Тел: 380679533375, 380504418287 
E-mail: andrkostya1985@mail.ru 

28.01.2020
АКТУАЛЬНО НА

41.10 - Організація будівництва будівель

ПІБ Фізичної особи підприємця 

Контактна інформація

Види діяльності
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