
Резніченко В.М.
губернатор Дніпропетровської області

• ДОУ Водних ресурсів (1038699, 
гідроспоруди) - 390 млн:

• ТОВ "МІСТОКОМБУД" 
(39397553) - 66,0 млн 
ДУБИНСЬКІ

• ТОВ "Комунальник" (39068134) -  
35,7 млн ДУБИНСЬКІ

• ТОВ "Технобудресурс" 
(23073757) - 10,9 млн

•  ПП "АвтоБудЦентр" 
(32634382) - 10,3 млн ПОПОВ

• ТОВ "Містокомбуд" (39397553) -  
22,7 млн ДУБИНСЬКІ 
(гідроспоруди)

Департамент екології  
та природних ресурсів

414,9 млн

• ТОВ "РУБІКОН-МОНОЛІТ" 
(33275862) - 280,9 млн 
КОЗИНСЬКИЙ, ПРИВАТ

• ТОВ "СК"Стройінвест" 
(39086059) - 167,3 млн 
НЕСТЕРЕНКО

• ТОВ "Майстер-Буд" (30627944) - 
166,2 млн МІШАЛОВ, ПРИВАТ

• ПП "Фірма Гремко" (21920905) - 
144,1 млн ГОЛІК

• ТОВ "Будмакс-Компані" 
(39091713) - 
137,5 млн ДУБИНСЬКІ

• ПРАТ АВП "Содружество" 
(13438169) - 126,4 млн 
КОНОНОВ

• ТОВ "КЦ "Лібертон" (37150299) - 
109,4 млн БУРІК

• ТОВ "Інтерпен-Д" (25514131) - 
63 млн

• ТОВ "СПМК 788" (35738549) - 
54,5 млн ГОЛІК

• ТОВ "КОМУНАЛЬНИК" 
(39068134) - 
53,8 млн ДУБИНСЬКІ

• ТОВ "Містокомбуд" (39397553) - 
38,4 млн ДУБИНСЬКІ

• ТОВ "АЛ ІНВЕСТСТРОЙ" 
(35230309) - 36,1 млн БУРІК

• ТОВ "НВП "КОНТАКТСІЧ-АКВА" 
(39701685) - 21,2 млн

• ТОВ "ТД "Н'ю-лайн" (32140051) - 
13,7 млн ПАВЕЛКО

• ТОВ "Центрум-Буд" (36095249) - 
12,8 млн

• ТОВ "ЖКГ-Проек" (40660181) - 
12,3 млн ДУБИНСЬКІ

• ТОВ "Запоріжстрой" (32195713) - 
11,7 млн

• АТ "ДТЕК ДН. ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" 
(23359034) - 11,1 млн

• ПП"Авісбуд" (38433270) - 
10,9 млн БУРІК

• ПП "Спецбудмонтаж-21" 
(32417358) - 9,9 млн БУРІК

• ПАТ "Львів-Реставрація" 
(2498049) - 7,8 млн

• ТОВ "Укрєврокровля" 
(33384123) - 7,1 млн

Депертамент 
капітального будівництва

1 677 млн

• ТОВ "БІЛІМЕД" (40087705) -  
71,7 млн Київ, ФІСТАЛІ

• ТОВ "Протек Солюшнз Україна" 
(36519759) - 54,2 млн Київ

• ТОВ "СУЧАСНА ЛІКАРНЯ" 
(40199288) - 49,5 млн Київ, 
ФІСТАЛІ

• ТОВ "БАДМ-Б" (39273420) - 
44,6 млн Дніпро 
СУХОДОЛЬСЬКИЙ, 
ДИТЯТКОВСЬКИЙ

• ТОВ"ДІАВІТА" (39246308) - 
38,5 млн Київ 

• ТОВ "Ренарт" (36342297) - 
31,8 млн Київ, СУМІН, "Фрізеус"

• ТОВ "УКРМЕДЕКСПЕРТ" 
(40130192) - 
24,9 млн Київ

• ТОВ "ЮВЕНТ ТОРГ" (40150001) - 
21 млн Київ

• ТОВ "Медгарант" (32157279) - 
20,7 млн Київ, ОСТРОВСЬКИЙ

• ПрАТ "МЕДФАРКОМ - ЦЕНТР" 
(33239630) - 19,4 млн Київ

• ТОВ "ТЕХМЕД КАРДІО" 
(38471929) - 
17,3 млн Київ

• ТОВ "ФЛАУЕР" (32304724) - 
16,4 млн Київ

• ТОВ "ТОПСЕРВІС-МЕДТЕХНІКА" 
(37102340) - 11,4 млн Київ, 
ФІСТАЛІ

• ПАТ "ПВІ "Індар" (21680915) - 
10,3 млн Київ

• Фізичні особи-підприємці - 9 млн
• ТОВ "БаДМ" (31816235) -  

8 млн Дніпро СУХОДОЛЬСЬКИЙ, 
ДИТЯТКОВСЬКИЙ

• ТОВ "Фарма Лайф" (20810310) - 
7,6 млн Львів

Депертамент 
охорони здоров'я

550 млн

Депертамент ЖКГ та будівництва
1 945 млн

• ТОВ "СПЕЦДОРРЕМБУД" (40196224) -  
405 млн ГОЛІК (дорожнє будівництво)

• ТОВ "Альфатех" (35203852) -  
200,1 млн ЖАДАН (спецтехніка)

• ТОВ "БУД РЕГІОН" (40256216) -  
191,8 млн Кривий Ріг БУРІК (дор. 
будівництво)

• ТОВ "Будінвест Інжиніринг" (40130383) -  
191,3 млн ДУБИНСЬКІ (дорожнє 
будівництво)

• ТОВ "Містокомбуд" (39397553) -  
99,7 млн ДУБИНСЬКІ (благоустрій)

• ТОВ "Укрспецтехінвест" (38732010) -  
97,4 млн ЖАДАН (спецтехніка)

• ТОВ "УПП з ІІ "УПС" (24427542) -  
75 млн ГОЛІК (дорожнє будівництво)

• ТОВ "ВБК ПРОМШЛЯХБУД" (41115036) -  
67,9 млн Кр. Ріг БУРІК (дороги та 
гідроспоруд)

• ТОВ "Комунальник" (39068134) -  
57,8 млн ДУБИНСЬКІ (ремонти)

• ТОВ "СПМК 788" (35738549) -  
51,5 млн ГОЛІК (будівництво)

• ТОВ "СК Стройінвест" (39086059) -  
38,7 млн НЕСТЕРЕНКО  
(реконструкція площ)

• ТОВ "БКГ "БАЗИС" (32400247) -  
31,1 млн АНІСІМОВ Запоріжжя 
(будівництво)

• ТОВ "Андарія Девелопмент Груп" 
(39288479) - 29,4 млн Кривий Ріг 
(реконструкція парків)

• ТОВ "УТБ-2" (39143860) - 21,6 млн 
ДЕНИСЕНКО (гідроспоруди в Аулах)

• ТОВ "БУДМАКС-КОМПАНІ" (39091713) -  
19,8 млн ДУБИНСЬКІ (гідроспоруди)

• ПП "ДОРБУД" (31251038) -  
17 млн КОЛОМОЄЦЬ (дорожнє 
будівництво)

• ПП "Фенікс-98" (30072755) -  
16,4 млн КРИШИН (проекти, 
нагляд,будівн.)

• ТОВ "Майстер-Буд" (30627944) -  
15,2 млн МІШАЛОВ, ПРИВАТ 
(гідпроспоруди)

• МПП "БМД И Ко" (20346597) -  
13,4 млн ПРУЦАКОВ (гідроспоруди)

• ТОВ Будівельний Гранд" (41007479) -  
12,6 млн ДУБИНСЬКІ (підїзди та покрівлі)

• ДП "Жилком" (32350021) - 12,2 млн
• ДП "Інвестиційно-інноваційний центр" 

(30838090) - 9,8 млн
• ТОВ "Комп. "Інтерстрой-Сервіс" 

(35807554) - 8,2 млн ГОЛІК
• Фізичні особи-підприємці - 7,5 млн

Бюджет 
Дніпропетровської 

області
аналіз фактично освоєних 
бюджетних коштів у ході  
державних закупівель 

(період 2017-2019)

Особи, які впливають  
на розподілення 
бюджетних коштів

Резніченко В.М.

Пруцаков В.В.

Голік Ю.Ю.
• ТОВ "ТД ДИНАТ ГРУП" 

(38293839) - 39 млн Київ 
(шкільні автобуси)

Депертамент освіти і науки
47,5 млн

Дохідна частина

20 397,5 млн
Видаткова частина

22 180 млн



Резніченко В.М.
губернатор Дніпропетровської області

• ТОВ “РАВЄЛIН” (33806758) -  
44,1 млн КУЧУГУРА (фасади будинків)

• КП “Розвиток Днiпро” (13465999) - 
20,5 млн

• ТОВ “Сетинжис” (39284474) -  
12,9 млн (лед-освітлення 
Кайдацікого мосту)

• Фізичні особи - підприємці - 4,8 млн

Департамент стратегічного 
розвитку та інвестицій 

88 млн

• КП “Iнформацiйнi системи” 
(41803086) - 37 млн

Управління інформаційних 
технологій
45 млн

• КП “Автопiдпр.сан.транспорту” - 
(1995663) - 35,9 млн

Департамент охорони 
здоров’я населення 

37 млн

КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА
• КП “Теплоенерго” (32688148) -  

152,3 млн ДУБІНСЬКІ
• КП “Коменергосервiс” (36639101) -  

18 млн ДУБИНСЬКІ
• КП “ТПТЕ Теплотранс” (32560611) -  

16,8 млн ДУБІНСЬКІ
• КП “СК з iгрових видiв спорту 

(40887778) - 13,4 млн
• КП “Днiпроводоканал”ДМР (3341305) - 

11,9 млн
 
ХАРЧУВАННЯ
• ТОВ “Контракт Продрезерв” 

(35601826) -  
139 млн ХРАПЛІВА ЕВГЕНІЯ

• ТОВ “Рег. кейтерингова компанiя” 
(37213401) - 47,3 млн ЛАРІНА

• ТОВ “АГОРА-Н” (38911444) -  
37,8 млн

• ТОВ “Гарант-2010” (37276566) -  
20 млн

• ТОВ “Оптітрейд” (32298653) -  
17,7 млн

• ТОВ “ПРОДКЕЙТЕРИНГ” (39517948) - 
16,7 млн

• ТОВ “Крайт” (24601394) - 13,8 млн 

БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ТА РЕМОНТИ
• ПП “Лана” (25005636) -  

35,2 млн  СМОТРИЦЬКА
• ТОВ “БК “Еталон-2010”” (37383135) - 

19,1 млн
• ПП “Елін Плюс” (34588367) -  

15,6 млн  СМОТРИЦЬКА
• ТОВ “ЕСГ-Україна” (38597851) -  

11 млн (будівництво 
спортмайданчиків)

• ТОВ “ЛАНДШАФТ” (31497254) - 
8,6 млн КУРЯЧИЙ

• ТОВ “Підпр. “МОНТАЖСТРОЙ” 
(34984320) - 7,6 млн 

ІНШІ
• ТОВ “ЕСК”ЕСКО-ПІВНІЧ” (30732144) - 

41,5 млн Київ (газ)
• ТОВ виробнича фiрма “СЕРВIС” 

(25021641) - 22,1 млн (комп’ютерне 
обладнання)

• Фізичні особи - підприємці - 54 млн
• ТОВ “Укр Газ Ресурс” (41427817) - 

14,7 млн  (газ)

Департамент гуманітарної 
політики 

892 млн

КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА
• КП “Жилсервiс-2” ДМР (32350310) - 

69,4 млн ДУБИНСЬКІ
• КП ЖГ Самарського району ДМР 

(5451368) - 26,2 млн
• КВЖРЕП Жовтневого району 

(5451351) - 25 млн
• КВЖРЕП Iндустрiального р-ну 

(5432916) - 7,5 млн
• КП “Жилсервiс-5” ДМР (38199687) - 

7,5 млн 

РЕМОНТИ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ
• ТОВ “УКР-РЕММОНТАЖ” (40107815) - 

85,5 млн ДУБІНСЬКІ
• ТОВ “ГРУПА “КАПIТАЛ СТРОЙ” 

(41074702) - 59,1 млн ДУБИНСЬКІ 
(сантехсистеми)

• ТОВ “КОМУНАЛЬНИК” (39068134) - 
35,4 млн ДУБІНСЬКІ

• ТОВ “БМТ”ПАРУС” (40045272) -  
21,5 млн ГУФМАН

• ТОВ”ТЕХНОПРОЕКТ-КОНСАЛТИНГ” 
(39699734) - 20,1 млн

• ТОВ “МIСТОКОМБУД” (39397553) -  
16,4 млн ДУБИНСЬКІ

• ТОВ “Дiаль-Сервiс” (40548010) -  
16,4 млн (під’їзди)

• Фізичні особи - підприємці - 16,2 млн
• ТОВ “Ольвiкс” (40250422) - 

16,1 млн (покрівлі)
• ТОВ “Владiс Груп” (38984104) -  

13,8 млн (покрівлі)
• ТОВ “Будiвельний Гранд” (41007479) - 

13,2 млн ДУБИНСЬКІ (під’їзди)
• ТОВ “Ентхiл” (36496103) - 9,5 млн
• ТОВ “Днiпробудпрогрес” (33339700) - 

7,8 млн 

Ремонти ліфтового фонду
• ТОВ ВТО “ДНIПРО-ЛIФТ” (31181102) - 

77,6 млн ДУБИНСЬКІ
• ТОВ “АВС БIЛД СЕРВIС” (33667932) - 

76,8 млн ДУБІНСЬКІ (ліфти)
• ТОВ “ЛIФТРЕМОНТ” (31688107) -  

53,4 млн БЕЗУГЛІ

Депертамент житлового 
господарства 

789 млн

Департамент благоустрою та інфраструктури 
3 123 млн

КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА
• КП “Днiпроводоканал” (3341305) - 508,2 млн
• КП “Теплоенерго” (32688148) - 483,3 млн 

ДУБИНСЬКІ
• КП “УРЄА” (3341641) - 321,9 млн ОГАНЕСЯН 

(утримання доріг)
• КП “Мiськсвiтло” (3341598) - 169 млн ЛИСЕНКО
• КП “Мiськзеленбуд” (33338361) - 145 млн 

ЛИСЕНКО
• КП “Гiдроспоруди” (23359086) - 127,7 млн 

БЕРЕЗА (утримання гідроспоруд)
• КП “Коменергосервiс” (36639101) - 117 млн 

ДУБИНСЬКІ
• КП “ТПТЕ Теплотранс” (32560611) - 86,1 млн 

ДУБИНСЬКІ
• КП “Дн. мiськi тепловi мережi” (32082770) - 34,3 

млн ДУБИНСЬКІ
• КП “Адм.архiт-буд.упр.” (32082482) - 16,6 млн
• КП ДОР “Аульський водовiд” (34621490) - 16,3 

млн ДЕНИСЕНКО
• КП “Рит. служба” (32702195) - 13,4 млн
• КП “Днiпроаватомiст” (21926724) - 11,7 млн 

БЕРЕЗА (шляхопроводи)
 
ДОРОЖНЄ БУДІВНИЦТВО
• ТОВ “УПП II “УПС” (24427542) - 281,2 млн 

ОЛІЙНИК (дорожнє будівництво, реконструкція 

Набережної)
• ТОВ “Тракцiя Iнфра” (40812325) - 79,3 млн 

ФІЛАТОВ (дорожнє будівництво, зайшло замість 
“УПС”)

 
БЛАГОУСТРІЙ ТА УТРИМАННЯ
• ТОВ “Северок 99” (39470376) - 139,2 млн 

ОГАНЕСЯН (утримання доріг)
• ТОВ “Територiя-Д” (39588920) - 45 млн ГОЛІК 

(утримання доріг)
• ТОВ “ПРОФIТЕК ЛТД” (40456339) - 29,5 млн 

ОГАНЕСЯН (утримання МАФ)
• ТОВ “Днiпрозеленбуд” (40832912) - 11,5 млн 

(озеленення)
 
БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ТА РЕМОНТИ
• ТОВ “Завод Майстер-Профi” (38676831) - 113,5 

млн МІШАЛОВ, ПРИВАТ (рек. Мосту)
• ТОВ”ВСЕБУД 4” (36839566) - 31,8 млн  

СМОТРИЦЬКА
• ТОВ “Майстер-Буд” (30627944) - 30 млн 

МІШАЛОВ, ПРИВАТ (рек. Набережн)
• ТОВ “ЖКГ-ПРОЕКТ” (40660181) - 23,5 млн 

ДУБИНСЬКІ (проектні роботи)
• ТОВ”Компанiя АНТ-СТРОЙ” (40495357) - 13 млн
• ПП фiрма “Олбi” (32083863) - 12,5 млн 

КОВАЛЬОВ

Бюджет 
м. Дніпра

аналіз фактично освоєних 
бюджетних коштів у ході  
державних закупівель 

(період 2017-2019)

Особи, які впливають  
на розподілення 
бюджетних коштів

Філатов Б.А.

Лисенко М.С.

• КП “Мiська iнфраструктура” 
(39754779) - 
96,4 млн ПРИМАКОВ

• КП “Комунжилсервіс” (38836677) -  
50 млн ДУБИНСЬКІ

Департамент іноваційного 
розвитку  

154 млн

• КП “Днiпр. електротранспорт” 
(32616520) - 317,8 млн

• КП “Днiпровський метрополiтен” 
(21927215) - 171,5 млн

• КП “ДнiпроТрансКомплекс” (2655018) - 
7 млн

• ПАТ “Укр. залiзниця” (40081237) - 7 млн
• ТОВ “Автотранссервiс” (30548889) - 5,6 

млн (компенсація пільг)

Депертамент транспорту 
та тр. інфраструктури 

524 млн

Дохідна частина

13 337 млн
Видаткова частина

13 519 млн



Резніченко В.М.
губернатор Дніпропетровської області

Щодо участі голови Дніпропетровської 
ОДА Резніченка В.М.в розподіленні бюджетних 
фінансових потоків регіону

Отримані дані свідчать, що голова 
Дніпропетровської ОДА Резніченко В.М. 
приймає активну участь у розподіленні 
бюджетних фінансових потоків 
Дніпропетровської області та м. Дніпра.

За допомогою свого радника – Голіка Ю.Ю., 
губернатор Дніпропетровщини організував 
корупційну схему «відкатів» від суб’єктів 
підприємництва, які освоюють бюджетні 
кошти, на сам перед Департаменту житлово-
комунального господарства та будівництва 
та Департаменту капітального будівництва 
Дніпропетровської ОДА.

Щільні стосунки Резніченка В.М. та Голіка 
Ю.Ю., їх взаємодію у легалізації незаконно 
здобутих доходів, також підтверджує факт 
декларування Резніченком В.М. у 2016 році 
доходу в сумі 3,7 млн. грн., нібито отриманих 
від Голіка Ю.Ю. за продаж цінних паперів. 
В свою чергу, Голік Ю.Ю. не є суб’єктом 
декларування, свої доходи не показує та в 
період роботи на посаді радника губернатора 
значно покращив свій фінансовий стан шляхом 
придбання низки елітних авто, комерційної та 
житлової нерухомості в м. Києві. 

Також, практично відбулось злиття 
фінансових інтересів Резніченка В.М. 
з незаконним бізнесом щодо освоєння 
бюджетних братів Дубинських, які отримують 
близько 70 відсотків коштів (5 млрд. грн. 
за 2017-2018 роки), виділених на житлово-
комунальну сферу Дніпропетровської області 
та, взагалі, знаходяться у міжнародному 
розшуку через фінансові афери в США.

Крім цього, Резніченко В.М. має 
частку в бізнесі, пов’язаному з наданням 
аутсорсингових послуг харчування практично 
всіх шкіл та дитячих садочків м. Дніпра 
за участю ТОВ «Контракт Продрезерв 5» 
(понад 440 млн. грн. за 2017-2018 роки).

Брати  
Дубинський Л.М. 

та Дубинський В.М.

Радник Голови 
Дніпропетровської 
ОДА Голік Ю.Ю.

Дніпровський 
міський голова
Філатов Б.А.

Голова 
Дніпропетровської 

ОДА Резніченко В.М.

Засновник 
Політпартії “УКРОП”

Корбан Г.О.

Розподілення 
корупційних  

фінансових потоків  
від протиправної 
діяльності братів 

Дубинських 



Резніченко В.М.
губернатор Дніпропетровської області

Департамент житлового господарства 
Дніпровської МР (38114671) 
Перераховано на групу компаній братів 
Дубинських - 431,8 млн.

Департамент ЖКГ та будівництва 
Дніпропетровської ОДА (38598277)
Перераховано на групу компаній братів 
Дубинських - 431,5 млн.

Департамент капітального 
будівництва Дніпропетровської ОДА 
(4011650)
Перераховано на групу компаній братів 
Дубинських - 297,2 млн.

Дніпропетровське обласне 
управління водних ресурсів (1038699)
Перераховано на групу компаній братів 
Дубинських - 107 млн.

Департамент ЖКГ та будівництва 
Кам’янської МР (34827358)
Перераховано на групу компаній братів 
Дубинських - 67,8 млн.

Департамент благоустрою та 
інфраструктури Дніпровської МР 
(40506232)
Перераховано на групу компаній братів 
Дубинських - 52,6 млн.

Департамент екології та природних 
ресурсів Дніпропетровської ОДА 
(38752461)
Перераховано на групу компаній братів 
Дубинських - 22,7 млн.

Всього перераховано на групу копаній 
братів Дубинських - 1 448,9 млн. 

254,5 млн. ТОВ “БУДСНАБ ГРУП” 
код 41460854, м. Дніпро, дир. - СЕМЕНИЦЬКИЙ Є.О., м. Дніпро 

182,0 млн. ТОВ “ПРОМТЕР”  
код 40104039, м. Дніпро, дир. - Загаєвскі Павло, МОЛДОВА 

146,6 млн. ТОВ “ДНІПРО ІНДАСТРІ” 
код 41375078, м. Дніпро, дир. - КРАВЧЕНКО С.О., м. Дніпро

135,9 млн. ТОВ “МИКОЛАЇВ ТЕХНО СПЕЦ”
код 39909342, м. Кам’янське, дир. - БОТНАРУ НАДІЯ, МОЛДОВА

63,0 млн. ТОВ “ДБМС”
код 41460807, м. Дніпро, дир. - МИРОШНИК А.В., м. Дніпро

60,6 млн. ТОВ “АТЦ” 
код 41461486, м. Дніпро, дир. МАТЮХА В.І.

38,9 млн. ТОВ “НІКО-ЦЕНТРМЕТАЛ”
24997707, м. Дніпро, дир. - Медяний О.С.

32,9 млн. ТОВ “АТЦ04092017”
41562172, м. Кам’янське, дир. - Коваленко Е.А., м. Дніпро 

СГД з ознаками “фіктивності” з числа субпідрядників:
18,9 млн. ТОВ “ЕЛЕМЕНТ ТАУЕР” (40445479)
11,5 млн. ТОВ “ІДЕАЛ-НАФТА” (40874360)
11,4 млн. ТОВ “БК “АРТІК” (40015494)
10,4 млн. ТОВ “БЕСТ ПРАЙД” (40948919)
5,0 млн. ТОВ “АСТА ЮА” (41198442)
4,7 млн. ТОВ “ІНТЕР ОПТ ТОРГ” (40873865)
4,5 млн. ТОВ “БК УКР-ТЕХ АЛЬЯНС” (41156643)
3,9 млн. ТОВ “ЛЕОНС” (41066974)
3,6 млн. ТОВ “ДАНИКА.” (40130886)
3,4 млн. ТОВ “ТЕК ЮГ” (41066953)
3,3 млн. ТОВ “ТРЕЙДФОРМ” (41063161)
3,0 млн. ТОВ “МЕГАПОЛИС ЮГ” (41020332)
2,7 млн. ТОВ “УКРБУД-ЛТД” (41118093)
2,2 млн. ТОВ “НОРМІНГ” (40822071)
2,1 млн. ТОВ “МІЛТ” (41138320)
1,7 млн. ТОВ “ВОРК ТАУН” (41135162)
1,3 млн. ТОВ “ФІРМА “СОЛАРА” (41356144)
1,1 млн. ТОВ “ЦЕНТРТОРГ ЮГ” (41261299)
1,1 млн. ТОВ “ГРАНТ СТРІМ” (41111707)
0,9 млн. ТОВ “ТОРГОПТ-СК” (41014554)
0,9 млн. ТОВ “ВИОЛЕНТ ЮГ” (41261629)
0,9 млн. ТОВ “АКТИВТОРГ” (40154095)
0,8 млн. ТОВ “МЕРИДІАН КОМПАНІ” (39991710)
0,8 млн. ТОВ “АДОРІС ЦЕНТР” (39931430)
0,5 млн. ТОВ “УКРПРОМ-ОБЛАДНАННЯ” (41183279)
0,5 млн. ТОВ “ЛІКВІД ПЛЮС” (40746436)
0,5 млн. ТОВ “ПРОМЕНТО ЛТД” (40809878)
0,3 млн. ПП “УКРПИРАМИДА” (35351908)
0,3 млн. ТОВ “БК “ЕЛІЗІУМ” (40462777)
0,3 млн. ТОВ “ДЕЛЬТАТРАНС” (40202274)
0,2 млн. ТОВ “ЄВРОПА ДЕЙЗ” (40530223)
0,1 млн. ТОВ “ФІРМА “МІРАТОРГ” (41195478)

Загальна сума бюджетних коштів, виведених у “тіньовий сектор”  
(у 2-й ланці), становить 102,8 млн. грн. 

Основні отримувачі бюджетних  
коштів у субпідряді

286,8 млн. ТОВ “МІСТОКОМБУД”
код 39397553 , м. Дніпро, дир. - Тонкопій Л.В., с. Обухівка Дніпровського 
р-ну (ремонт житлового фонду благоустрій територій), в штаті 62 особи

235,1 млн. ТОВ “БУДІНВЕСТ ІНЖИНІРИНГ”
код 40130383, м. Дніпро, дир. - Баранніков В.Д., м. Дніпро
(ремонт доріг), в штаті 78 осіб

112,9 млн. ТОВ “АВС БІЛД СЕРВІС”
код 33667932, м. Дніпро, дир. - Котомін В.А., с. Шульгівка 
Петриківського р-ну (ліфти), в штаті 147 осіб

84,1 млн. ТОВ “ВТО “ДНІПРО-ЛІФТ”
код 31181102, м. Дніпро, дир. - Летучий І.П., м. Дніпро (ремонт ліфтів), 
в штаті 78 осіб

43,4 млн. ТОВ “ЖКГ-ПРОЕКТ”
код 40660181, м. Кам’янське, дир. - Тартачний О., Молдова (складання 
проектно-кошторисної документації), щодо працівників не звітує

237,8 млн. ТОВ “КОМУНАЛЬНИК”
код 39068134, м. Кам’янське, дир. - Чорнолевський В.К., 
м. Дніпро (ремонт житлового фонду, сантехсистем), в штаті 41 особа

180,6 млн. ТОВ “БУДМАКС-КОМПАНІ”
код 39091713, м. Дніпро, дир. - Бойко Т.В., с. Пушкарівка 
Верхньодніпровського р-ну (капремонти будівель), в штаті 85 осіб

111,6 млн. ТОВ “УКР-РЕММОНТАЖ”
код 40107815, м. Кам’янське, дир. - Булаш М.І., м. Алчевськ 
Луганської області (ЛНР) (ремонт житлового фонду), в штаті 26 осіб

77,7 млн. ТОВ “ГРУПА “КАПІТАЛ СТРОЙ”
код 41074702, м. Дніпро, дир. - Румянцева І.В., м. Дніпро (ремонт 
сантехсистем), в штаті 183 особи

25,8 млн. ТОВ “БУДІВЕЛЬНИЙ ГРАНД”
код 41007479, м. Дніпро, дир. - Ботнар Н., Молдова 
(ремонт житлового фонду), щодо працівників не звітує

21,5 млн. ТОВ “ДНІПРОСПЕЦЛІФТСЕРВІС”
БАНКРУТ код 39828410, м. Дніпро, дир. - Резнік А.В., м. Дніпро 
(ремонт ліфтів), щодо працівників не звітує

17,7 млн. ТОВ “ЕКОСФЕРА ДНІПРО”
код 39706704, м. Кам’янське, дир. - Коваленко В.І., м. Кам’янське 
(санітарне утримання територій), в штаті 1013 осіб

13,8 млн. ТОВ “АЛІАС-КОМПАНІ”
код 39323999, м. Дніпро, дир. - Дашевська І.В., м. Дніпро
(освітлення), в штаті 39 осіб

Брати  
Дубинський Л.М. 
та Дубинський В.М.

Розпорядники 
бюджетних коштів 
Дніпропетровської 

області
аналіз даних ДКСУ  

щодо фактично освоєних 
бюджетних коштів 
(період 2017-2019)



Резніченко В.М.
губернатор Дніпропетровської області

Реконструкція 
приміщень КЗ 

“Дніпровське клінічне 
об’єднання швидкої 
медичної допомоги”  

ДМР (код ЄДРПОУ  
01984636)

Терапевтичний корпус під відділення 
невідкладної медичної допомоги. 

Замовник робіт - Департамент 
капітального будівництва ДОДА. 

Фінанансування - МБРР,  
76,8 млн. грн.

Приміщення № 1

Довідково: сума 
освоєних бюджетних 
коштів компанією 
ТОВ “Рубікон-
Моноліт” протягом 
2018 р. становить 
26 млн. грн. (34%), 
графік будівництва 
не виконується, 
фактично роботи 
не здійснюються. 
За попередньою 
оцінкою будівельних 
експертів, готовність 
будівництва 
становить близько 
10-15%, що 
вказує на загрозу 
зриву реалізації 
Міжнародного проекту 
на території регіону та 
розтрату коштів не за 
призначенням.

Довідково: у грудні 
2017 року Департамент 
охорони здоровя ДОДА 
придбав ангіограф 
(22,9 млн. грн. ) для 
лікарні, яка не має 
технічних можливостей 
для його встановлення 
та використання. 
Ангіограф цілий рік 
не використовується 
та зберігається в 
неналежних умовах, 
які призводять до 
погіршення його 
технічного стану. 
Тільки у листопаді 
поточного року 
розпочаті роботи з 
реконструкції вказаного 
приміщення. 

Рентген-операційна відділення 
інтенсивної кардиології. 

Замовник робіт КЗ “Дніпровське 
КОШМД” ДМР.

Фінанансування - ДМР,  
2,7 млн. грн.

Приміщення № 2

Генеральний підрядник 
ТОВ “Рубікон-Моноліт”  

(код ЄДРПОУ 33275862,  
м. Дніпро, керівник -  

Зубенко Юрій Вікторович) 
фактичний власник -  

Козинський Григорій Борисович 

Генеральний підрядник 
ТОВ “Білд Інвестсіті” 

(код ЄДРПОУ 41545801,  
м. Дніпро, керівник -  

Бован Микола Олександрович), 
фактичний власник -  

Гольдін Михайло Аронович 

Станом на 23.11.2018 Станом на 27.03.2019



Резніченко В.М.
губернатор Дніпропетровської області

Реконструкція  
будівлі КЗ 

“Дніпропетровська 
обласна клінічна 
офтальмологічна  

лікарня” (код ЄДРПОУ 
26508184)

Замовник  
реконструкції - 

Дніпропетровська  
обласна рада.  

Зальна вартість  
проекту становить 

246 млн. грн.

Довідково: сума 
освоєних бюджетних 
коштів ТОВ “Майстер-
Буд” протягом 2016-
2018 років  становить 
77,5 млн. грн. У той 
же час, Департамент 
капітального 
будівництва ДОДА 
29.10.2018 додатково 
виділив 168,9 млн. 
грн. (наразі освоєно 
більше 60 млн.грн). 
Однак, за попередньою 
оцінкою будівельних 
експертів, готовність 
обєкта реконструкції 
становить близько 
20-25%, що вказує 
на розтрату 
бюджетних коштів не 
за призначенням. 

ТОВ “Майстер-Буд” 
(код ЄДРПОУ 30627944, 

юр. адреса: м. Дніпро, вул. 
Курсантська, 7; керівник - 
Патока Ігор Євгенійович) 

Фактичний власник - 
депутат  

Дніпровської  
міської ради  

Мішалов Вячеслав 
Дмитрович

Станом на 23.11.2018
(протягом 2016-2018 років збудовано 2 поверхи)

Станом на 27.03.2019
(протягом 2019 років збудовано 2 поверхи)

понад 21,5 млн. грн.фінансування протягом 
2016-2018 на суму  
77,5 млн. грн.  

фінансування протягом 
2018-2019 на суму 
168.9 млн. грн.

фактично роботи 
не проводяться

послуги з виконання 
будівельних, 

електромонтажних 
та інших робіт

ТОВ “БК Одіссєя” 
код 39644381, м.Дніпро, вул.  
Автопаркова,буд.5, кім.204 

9,8 млн

ПП “Авасто-буд” 
код 35164096, Закарпатська обл.,  

Мукачівський район 
3.7 млн 

(фігурант КП за ознаками ч.5 ст.191 ККУ)

Приватне “Теплодом” 
код 34188630, м.Київ, вул.Івана Кудрі, буд.5

1,2 млн 
(фігурант КП за ознаками ч.3 ст.212 ККУ)

ТОВ “Вікторенко Партнерс” 
код 41387539, м. Харків

0,1 млн 
(фігурант КП за ознаками ч. 3 ст. 212, ч. 2  

ст 364, ч.4 ст. 190 ККУ)

ТОВ “Гранд-Строй-Альянс” 
код 40536870, м. Київ, пр. Миру, 8

0,1 млн 
(фігурант крим. справ за ознаками  

ч.3 ст 212, ч.2 ст.205 ККУ)

ТОВ “Склоєр” 
код 37539802, м.Дніпро,  

Запорізьке шосе, буд.60, кв. 106
4,75 млн

ТОВ “Дніпротрансбуд 2007”  
(нова назва “ТРАВЕЛ”) 

код 34868038, м.Київ, 
вул.Ковпака, буд.12, оф.73

1,7 млн

ТОВ “Тетріс Буд” 
код 41175907, м. Київ, пр. Миру, 8

0,11 млн 
(фігурант КП за ознаками ч.2 ст 364, ч.3  

ст 212, ч.2 ст.205, ч.2 ст 366 ККУ)

ПНВП “Інтехком” 
код 30745294, м. Дніпро,  

пр. Гагріна, 169/4
0,8 млн 

Виведення коштів у т.зв.  
тіньовий сектор економіки


