
довідка від 

21.01.2019 № 050/18-

399

01 10.01.2019 Фізична особа -

Реконструкція нежитлового приміщення № 45 загальною площею 358,60 кв.м 

(за даними технічного паспорту Фізичної особи-підприємця Белінського Вадима 

Анатолійовича)

бульв. Чоколівський,1 Солом`янський 358,60 8 293,44 виконано

довідка від 

28.01.2019 № 050/18-

050/К-29/1-551

02 16.01.2019 Фізична особа -

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення  № 306 (магазин 

продовольчих товарів) з влаштуванням вхідної групи загальною площею 38,40 

кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "КДН"КРОК НАЗУСТРІЧ") 

вул. Бориса Гмирі, 16 Дарницький 38,40 915,84 виконано

довідка від 

01.02.2019 № 050/18-

050/І-30/1-718

03 16.01.2019 Фізична особа -

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (салон-перукарню) № 2 з 

влаштуванням вхідної групи загальною площею 42,70 кв.м (за даними 

технічного паспорту ФОП МУРИН СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ)

проспект 

Повітрофлотський,52
Солом`янський 42,70 203,52 виконано

довідка від 

05.02.2019 № 050/18-

774

04 24.01.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ЛУОЛ"
24735965

Реконструкція автозаправного комплексу з влаштуванням додаткового 

автомобільного газозаправного обладнання, а саме: реконструкція будівлі 

автозаправочної станції літ. "А" загальною площею 161,60 кв.м та будівництво 

навісу літ. "Б" площею забудови 265,60 кв.м та навісу літ. "В" площею забудови 

45,00 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "БТІ ЮКРЕЙНІАН ГРУП")

просп. Глушкова Академіка, 

9-А
Голосіївський 472,20 159 275,68 виконано

довідка від 

15.02.2019 № 050/18-

050/Н-26/2-1035

05 30.01.2019 Фізична особа -

Реконструкція квартири № 25 загальною площею 103,90 кв.м (за даними 

технічного паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю 

"УКРТЕХЕКСПЕРТ")

вул. Межигірська, 20 Подільський 103,90 512,80 виконано

довідка від 

19.03.2019 № 050/18-

1732

06 01.02.2019 Фізична особа -

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення № 201 (офіс) з 

влаштуванням вхідних груп загальною площею 57,50 кв.м  (за даними 

технічного паспору ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ")

вул. Урлівська, 1/8 Дарницький 57,50 3 671,65 виконано

довідка від 

19.03.2019 № 050/18-

1739

07 01.02.2019 Фізична особа -

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення № 66 (офіс) з влаштуванням 

вхідної групи загальною площею 60,10 кв.м  (за даними технічного паспору ТОВ 

"ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ")

вул. Лятошинського 

Композитора, 18
Голосіївський 60,10 2 974,24 виконано

довідка від 

19.03.2019 № 050/18-

1737

08 01.02.2019 Фізична особа -

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення № 65 (офіс) з влаштуванням 

вхідної групи загальною площею 59,50 кв.м  (за даними технічного паспору ТОВ 

"ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ")

вул. Лятошинського 

Композитора, 18
Голосіївський 59,50 1 076,88 виконано

довідка від 

20.02.2019 № 050/18-

1129

09 11.02.2019
Акціонерне товариство "Перший 

український міжнародний банк"
14282829

Капітальний ремонт офісних приміщень №№ 84-92 (в літ. "А") загальною 

площею 2547,00 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "Бюро технічної 

інвентаризації")

вул. Спаська, 5 Подільський 2 547,00 1 306 101,60 виконано

довідка від 

21.02.2019 № 050/18-

1143

10 11.02.2019 Фізична особа -

Реконструкція нежитлової будівлі-павільйону з надбудовою літ. "А" загальною 

площею 214,10 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "Центр Юридичних 

послуг "Ліга Професіоналів")

вул. Оболонська, 34 Подільський 214,10 66 151,20 виконано

довідка від 

04.04.2019 № 050/18-

2135

11 11.02.2019 ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ" 34918876

Реконструкція нежитлових приміщень під магазин продовольчих та 

непродовольчих товарів літ. "А" загальною площею 721,50 (за даними 

технічного паспорту  ТОВ "СОДЕЛЬ")

просп. Науки, 68 Голосіївський 721,50 156 506,56 виконано

довідка від 

05.04.2019 № 050/18-

2162

12 11.02.2019 ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ" 34918876

Реконструкція нежитлових приміщень (група приміщень №1,2,3) на 1 поверсі під 

магазин продовольчих та непродовольчих товарів (група приміщень № 1) з 

влашутванням додаткових вхідних груп загальною площею 598,50 кв. м  (за 

даними технічної інвентаризації ТОВ "СОДЕЛЬ")

вул. Колоса Якуба, 3/1 Святошинський 598,50 16 409,60 виконано

довідка від 

25.02.2019 № 050/18-

1214

13 14.02.2019
Мале приватне підприємсто "АГРОФІРМА 

ДНІПРО"
25640500

Реконструкція існуючого павільйону під торгівельний комплекс на перетині вул. 

Олександра Архипенка (колишня Мате Залки) та вул. Йорданської (колишня 

Лайоша Гавро) в Оболонському районі м. Києва, а саме:  реконструкція 

нежитлового будинку літ. "А"  загальною площею 536,60 кв.м та будівництво 

нежитлового будинку літ. "Б"  загальною площею 624,70 кв.м (за даними  

технічного паспорту ФОП Боровкова Сергія Валерійовича)

 вул. Олександра Архипенка 

(колишня Мате Залки), 1/12-

А

Оболонський 1 161,30 595 514,64 виконано

довідка від 

05.03.2019 № 050/18-

1441

14 18.02.2019 ТОВ "КЛІНІНГ АВТО ГРУП" 41290010

Перепланування нежитлових приміщень № 1 та № 2 нежитлового 

(громадського) будинку (автосалон) літ. "А" загальною площею 428,00 кв.м (за 

даними технічного паспорту ТОВ "ЕЮБ "Гривна-плюс")

вул. Живописна, 2-А Святошинський 428,00 154 519,40 виконано

довідка від 

21.02.2019 №050/18-

1161

15 20.02.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«СТУГНА»
21628487

Будівництво закладу громадського харчування літ. «А» загальною площею 

184,80 кв. м (за даними технічного паспорту Комунального підприємства 

«Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на 

об'єкти нерухомого майна»)

вул. Антоновича (колишня 

Горького), 111/17 
Голосіївський 184,80 95 726,40 виконано

Стан 

виконання

Інформація щодо договорів пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва укладених у 2019 році станом на 01.11.2019

Довідка про 

виконання умов 

договору

№ договору
Дата реєстрації

договору
Замовник/Землекористуч/Інвестор ЄДРПОУ Об'єкт Адреса об'єкта Район м. Києва

Загальна 

площа,           

кв.м.

Розмір пайової 

участі по 

договору



довідка від 

04.03.2019 № 050/18-

050/Ф-22/5-1409

16 22.02.2019 Фізична особа -

Реконструкція квартири № 7 під нежитлове приміщення (магазин продовольчих 

товарів) з влаштуванням вхідної групи загальною площею 75,60 кв.м (за даними 

технічного паспорту ТОВ "КДН"КРОК НАЗУСТРІЧ")

вул. Бориса Гмирі, 14-Б Дарницький 75,60 1 794,80 виконано

довідка від 

14.03.2019 № 050/18-

050/К-25/5-1648

17 25.02.2019 Фізична особа -
Реконструкція нежитлового приміщення  в літ. "А" загальною площею 49,10 

кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД")
вул. Райдужна, 8-В Дніпровський 49,10 25 433,80 виконано

довідка від 

07.03.2019 №050/18-

1521

18 27.02.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"СЕГЕТІС"
37035395

Капітальний ремонт та перепланування групи нежитлових приміщень № 

136,136а в групу приміщень №145 загальною площею 470,70 кв.м (за даними 

технічного паспорту ТОВ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 

"БУДГЕОПРОЕКТ")

бульв. Лесі Українки, 14 Печерський 470,70 932,40 виконано

довідка від 

21.03.2019 №050/18-

1791

19 05.03.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"РАЙЛІТ ТРЕЙДІНГ"
41214778

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "Б" загальною площею 108,10 кв.м (за 

даними технічного паспорту Фізичної особи-підприємця Белінського Вадима 

Анатолійовича)

просп. Маяковського 

Володимира, 4-А
Деснянський 108,10 55 995,80 виконано

довідка від 

14.03.2019 № 050/18-

1647

20 06.03.2019

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ДОБРО ЛТД" Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Інвестиційна компанія 

"Укрбуд Інвест"

20006192

39066158

Будівництво центру обслуговування населення літ. "1Б" загальною площею 

1719,30 кв.м (за даними технічної інвентаризації ТОВ "ПРОФІ П.Л.Ю.С") у 

складі V черги проекту будівнивництва громадсько-житлового комплексу по 

Харківському шосе, 210 в Дарницькому районі м. Києва (коригування)

 Харківське шосе, 210 Дарницький 1 719,30 890 597,40 виконано

довідка від 

26.03.2019  050/18-

1888

21 06.03.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю  

"РИНОК-1"
22897367

Будівництво комплексу торгівельних павільйонів (І черга) загальною площею 

536,00 кв.м, а саме: торгівельний павільйон літ. «А» загальною площею 53,60 

кв.м, торгівельний павільйон літ. «Б» загальною площею 53,60 кв.м, 

торгівельний павільйон літ. «В» загальною площею 53,60 кв.м, торгівельний 

павільйон літ. «Г» загальною площею 53,60 кв.м, торгівельний павільйон літ. 

«Д» загальною площею 53,60 кв.м, торгівельний павільйон літ. «Е» загальною 

площею 53,60 кв.м, торгівельний павільйон літ. «Ж» загальною площею 53,60 

кв.м, торгівельний павільйон літ. «З» загальною площею 53,60 кв.м, 

торгівельний павільйон літ. «И» загальною площею 53,60 кв.м, торгівельний 

павільйон літ. «І» загальною площею 53,60 кв.м (за даними технічної 

інвентаризації Фізичної особи-підприємця Марченко Р.Г.).

на перетині вулиць 

Братиславської та 

Електротехнічної

Деснянський 536,00 277 648,00 виконано

довідка від 

15.04.2019 №050/18-

2372

22 07.03.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"АКВАТІКА"
35077354

Будівництво садибного (індивідуального) житлового будинку літ. "А" загальною 

площею 1943,20 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "ТвійДім")
вул. Звіринецька, 94-А Печерський 1 943,20 297 844,98 виконано

довідка від 

19.03.2019 № 050/18-

1736

23 11.03.2019 Приватне підприємство "ХАРОН-ВЕСТОІЛ" 34667870

Будівництво підземного паркінгу літ. "А" загальною площею 3640,80 кв.м (в т.ч. 

загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих 

приміщень 112,80 кв.м, загальна площа технічних приміщень 104,70 кв.м) (за 

даними технічної інвентаризації Фізичної особи-підприємця Мельник Н.І.) в 

складі проекту будівництва житлового торговельно-офісного комплексу з 

вбудовано-прибудованими приміщеннями та наземно-підземним паркінгом на 

вул. Михайла Майорова, 2 в Оболонському районі м. Києва (ІІІ черга) 

(коригування).

вул. Петра Калнишевського 

(колишня Михайла 

Майорова), 4

Оболонський 3 640,80 58 430,40 виконано

довідка від 

28.03.2019 № 050/18-

1997

24 18.03.2018
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ГРЕЙНДЖ"
42272207

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ. "А" загальною площею 822,60 

кв.м (за даними технічного паспорту ПП ПКБ "Хебітет")

вул. Русанівська 

Набережна,3
Дніпровський 822,60 184 200,80 виконано

довідка від 

28.03.2019 № 050/18-

050/К-72/2-1973

25 19.03.2019 Фізична особа -

Будівництво нежитлової будівлі літ. "В" загальною площею 40,00 кв.м (за 

даними технічного паспорту ТОВ "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ 

ОФОРМЛЕННЯ ЗЕМЛІ ТА НЕРУХОМОСТІ")

просп. Перемоги, 94/1 Шевченківський 40,00 20 816,00 виконано

довідка від 

04.06.2019 № 050/18-

050/Л-58/3-3320

26 27.03.2019 Фізична особа -

Будівництво житлового будинку літ. "А" загальною площею 2880,00 кв.м (в т.ч. 

загальна площа квартир 2 391,00 кв.м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ 

"Бюро технічної інвентаризації")

вул. Янтарна, 48, 50 та вул. 

Березова,45,47 (мкрн 

Жуляни)

Солом`янський 2 880,00 589 103,84 виконано



довідка від 

17.04.2019 № 050/18-

2440

27 27.03.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ТУР-ІНВЕСТ"
32705277

Капітальний ремонт нежитлових будівель, а саме: кафе літ. «А» загальна площа 

103,60 кв.м, будиночки для відпочинку літ. «Б» загальною площею 11,00 кв.м, 

літ. «В» загальною площею 9,50 кв.м, літ. «Г» загальною площею 8,30 кв.м літ. 

«Д» загальною площею 8,30 кв.м, літ. «Е» загальною площею 9,20 кв.м, літ. «Є» 

загальною площею 9,30 кв.м, літ. «Ж» загальною площею 11,10 кв.м, літ. «З» 

загальною площею 8,70 кв.м, літ. «И» загальною площею 8,60 кв.м та вбиральня 

літ. «К» загальною площею 13,60 кв.м (за даними технічного паспорту Фізичної 

особи-підприємця Корнєєва Олега Миколайовича)

вул. Славгородська,55 Дарницький 201,20 104 704,48 виконано

довідка від 

04.04.2019 № 050/18-

2134

28 28.03.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"РИНОК ОБОЛОНЬ"
41066115

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «Н» загальною площею 122,90 кв.м та 

допоміжних будівель, а саме: нежитлової будівлі літ. «А» загальною площею 

79,00 кв.м, нежитлової будівлі літ. «Б» загальною площею 153,80 кв.м, 

нежитлової будівлі літ. «В» загальною площею 336,20 кв.м, нежитлової будівлі 

літ. «В/» загальною площею 157,40 кв.м (за даними технічних паспортів 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Парітет-буд»)

вул. Героїв Дніпра, 41-А Оболонський 849,30 163 561,72 виконано

довідка від 

11.04.2019 № 050/18-

2311

29 29.03.2019
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАСТЕР-АВІА"
37053765

Будівництво нежитлової будівлі літ. "А1" загальною площею 9111,90 кв.м (за 

даними технічної інвентаризації ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП") в складі 

проекту будівництва комплексу будинків і споруд для обслуговування 

міжнародного аеропорту по вул. Медовій (Аеропорт "Київ" (Жуляни) у 

Солом`янському районі м. Києва. Термінал "В" місцевих авіаліній (прибудова до 

терміналу "А") для обслуговування міжнародного аеропорту)

вул. Медова, 2 Солом`янський 9 111,90 3 793 466,21 виконано

довідка від 

23.05.2019 № 050/18-

3117

30 02.04.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Ресторан 500"
41229061

Реконструкція частини нежитлових приміщень 1-го поверху (приміщення №№1-

16, 19-37, ІІ, ІІІ) нежитлової будівлі літ. "А" під заклад громадського харчування 

(гр. прим. № 1 та частина підвалу) загальною площею 521,60 кв.м (за даними 

технічного паспорту ТОВ "Корунд Консалтінг")

вул. Грінченка Бориса, 9 Шевченківський 521,60 26 332,24 виконано

довідка від 

11.04.2019 № 050/18-

2310

31 03.04.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"АВТОТЕХСІТІ"
40144328

Будівництво багатопаливного автозаправного комплексу - будівлі АЗК з 

пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів літ. "А" загальною 

площею 411,70 кв.м, навісу над ПРК літ. "Б" площею забудови 15,00 кв.м, навісу 

на ПРК СВГ літ. "В" площею забудови 18,20 кв.м та дизельгенератора літ. "Г" 

площею забудови 3,60 кв.м (за даними технічного паспорту Товариства з 

обмеженою відповідальністю ЮК "Золоті Ворота") 

вул. Затишна,3 Дарницький 448,50 233 399,40 виконано

довідка від 

15.04.2019 № 050/18-

050/М-90/3-2363

32 04.04.2019 Фізична особа -

Реконструкція нежитлових приміщень (групи приміщень № 14) загальною 

площею 55,30 кв.м (за даними технічного паспорту Фізичної особи-підприємця 

Пашківського Дмитра Петровича)

пров. Ковальський, 20/2 Солом`янський 55,30 1 144,88 виконано

довідка від 

16.04.2019 № 050/18-

2396 

33 08.04.2019

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"БУДІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ", Товариство з 

обмеженою відповідальністю "Будівельна 

компанія "КИЙ"

32846564, 

32918371

Будівництво секції 4, 5 житлового будинку № 1 літер "1А" загальною площею 

14950,00 кв.м (в т.ч загальна площа квартир 10797,00 кв.м, загальна площа 

вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 352,50 кв.м) 

(3 пусковий комплекс) та підземного паркінгу літ. "1А" загальною площею 

3969,50 кв.м (в т.ч площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих 

приміщень 115,10 кв.м) (4 пусковий комплекс) (за даними технічної 

інвентаризації ТОВ "ПРОФІ П.Л.Ю.С") у складі І черги проекту будівництва 

житлового будинку з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та 

підземним паркінгом по вул. Новомостицькій, 15 в Подільському районі м. 

Києва (коригування)

вул. Новомостицька, 15 Подільський 18 919,50 5 216 686,28 виконано



довідка від 

07.05.2019 № 050/18-

2758

34 09.04.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ТМК-БЛОК"
25387856

Будівництво (секції 4) житлового будинку літер "А" (№ 2 за ГП) загальною 

площею 9097,60 кв.м (в т.ч загальна площа квартир 6 685,10 кв.м, загальна 

площа нежитлових вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих 

приміщень 284,80 кв.м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ 

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") та підземного паркінгу літ. "А" загальною площею 

4794,40 кв.м (за даними технічної інвентаризації ФОП Ситник О.А.) у складі 

проекту будівництва житлових будинків з об`єктами соціально-побутового 

призначення та підземними паркінгами на вул. Маланюка Євгена (колишня 

Степана Сагайдака), 101-А у Дніпровському районі м. Києва (коригування) (ІІ 

черга, 5 пусковий комплекс)

вул. Маланюка Євгена 

(колишня Степана 

Сагайдака), 101-А

Дніпровський 13 892,00 4 483 298,04 виконано

довідка від 

18.04.2019 № 050/18-

2450 та доповнення 

від 26.04.2019 № 

050/08-2657

35 12.04.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"РК"БАРБАРИС"
38669164

Капітальний ремонт нежитлових приміщень №№ 1-19 (гр. прим. № 1), №№ 1-8 

та №№ 12-58 (гр. прим. № 2), №№ 1-2 (гр. прим. № 3) корпусу 8-22 в літ. «Л» 

загальною площею 5 716,70 кв.м (за даними технічного паспорту Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Бюро Технічної Інвентаризації»)

бульв. Гавела Вацлава, 6 

(літера «Л»)
Солом`янський 5 716,70 692 027,92 виконано

довідка від 

03.05.2019 № 050/18-

050/Б-82/2-2710

36 12.04.2019 Фізична особа -
Перепланування нежитлового приміщення № 163 загальною площею 218,60 

кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "Оксі-К Консалтінг")

просп. Голосіївський 

(колишній 40-річчя Жовтня), 

130/57

Голосіївський 218,60 18 848,89 виконано

довідка від 

19.04.2019 № 050/18-

050/Н-75/5-2522

37 15.04.2019 Фізична особа -

Реставрація квартири № 4 з переобладнянням горища під житлові приміщення 

загальною площею 669,50 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ 

"Укрінвентарексперт")

вул. Хрещатик, 15 Печерський 669,50 157,56 виконано

довідка від 

23.04.2019 № 050/18-

050/Ш-102/3-2554

38 17.04.2019 Фізична особа -

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення № 4 (заклад громадського 

харчування) з приєднанням частини підвалу загальною площею 101,30 кв.м (за 

даними технічного паспорту ТОВ "БІЗНЕС АССІСТ")

вул. Рейтарська, 16 Шевченківський 101,30 28 045,68 виконано

довідка від 

25.04.2019 № 050/18-

050/С-84/2-2633

39 17.04.2019 Фізична особа -

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (офіс) № 160 з 

влаштуванням вхідної групи загальною площею 97,50 кв.м (за даними 

технічного паспорту ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ")

просп. Оболонський, 15 Оболонський 97,50 2 341,80 виконано

довідка від 

20.05.2019 № 050/18-

3010

40 18.04.2019

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Інформаційне агенство "ВІЛЬНА 

УКРАЇНА"

31723303

Будівництво 1 та 2 пускових комплексів культурно-оздоровчого комплексу

літ. «А» загальною площею 138 922,50 кв.м (в т.ч. загальна площа паркінгів 50 

610,90 кв.м, площа технічних приміщень 8 521,10 кв.м) (за даними технічної 

інвентаризації 

ТОВ «МІСЬКСПЕЦЕКСПЕРТ») в складі ІІ черги проекту будівництва культурно-

оздоровчого комплексу з аквапарком, торгово-офісними приміщеннями, 

закладами громадського харчування, паркінгом, зоною відпочинку та стоянкою 

човнів на Дніпровській набережній, 10, 14

у Дарницькому районі м. Києва (коригування проекту)

Дніпровська 

набережна,10,14
Дарницький 138 922,50 41 905 970,60 виконано

довідка від 

05.06.2019 № 050/18-

3337

41 23.04.2019 Приватне підприємство "КАРА" 31115380

Будівництво автомийки з закладом громадського харчування літ. «А» загальною 

площею 117,90 кв. м та підсобної будівлі літ. «Б» загальною площею 

9,00 кв. м (за даними технічного паспорту ТОВ «ТЕРРА ПРОДЖЕКТ»)

просп. Возз'єднання 

(перетин з вул. 

Регенераторною)

Дніпровський 126,90 66 059,58 виконано

42 24.04.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ФУД РІЕЛТІ"
40633315

Реконструкція нежилого будинку літ. "А" загальною площею 6152,30 кв.м (за 

даними технічного паспорту ПП ПКБ "ХЕБІТЕТ")
вул. Московська, 31/33 Печерський 6 152,30 981 126,12 сплачено

довідка від 

07.05.2019 № 050/18-

2744

43 24.04.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ВІМОІЛ"
42736262

Реконструкція автозаправної станції, а саме: адміністративної будівлі з 

підсобними приміщеннями літ. "А" загальною площею 91,60 кв.м, мийки літ. "Б" 

загальною площею 104,90 кв.м, складу ГПМ літ. "В" загальною площею 45,00 

кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП")

просп. Правди, 39-А Подільський 241,50 126 835,80 виконано

довідка від 

15.05.2019 № 050/18-

2906

44 24.04.2019 Фізична особа -
Будівництво торговельного павільйону літ. "А" загальною площею 98,20 кв.м (за 

даними технічного паспорту ФОП Пилишенко А.В.)

вул. Покотила Володимира 

(колишня Картвелішвілі), 7
Святошинський 98,20 51 574,64 виконано



довідка від 

06.05.2019 № 050/18-

2739

45 25.04.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Підприємство "КИЇВ"
00308146

Реставрація та реабілітація будівлі літ. "Л" загальною площею 3966,50 кв.м (за 

даними технічного паспорту ТОВ "ПРОГРЕС ЖКГ") в складі проекту 

"Реставрації та реабілітації будівлі по вул. Цитадельна, 3 у Печерському районі м. 

Києва з пристосуванням під сучасні потреби" (Пам`ятка архітектури місцевого 

значення - Казарми військово-сирітського відділення за адресою: вул. Лаврська, 

16- вул. Цитадельна, 3 в Печерському районі м. Києва (будівля відділу збуту літ. 

"Л")) (коригування проекту)

вул. Лаврська, 16 (колишня 

Січневого повстання, 34)
Печерський 3 966,50 508 393,60 виконано

довідка від 

23.05.2019 № 050/18-

3111

46 02.05.2019

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКА 

МОВНА КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА"

20068098

Будівництво прибудови з побутовими приміщеннями літ. "а" загальною площею  

368,90 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "Українське бюро технічної 

інвентаризації та оцінки майна")

просп. Степана Бандери 

(колишній Московський), 21-

а

Оболонський 368,90 193 746,28 виконано

довідка від 

23.05.2019 № 050/18-

050/С-115/4-3110

47 02.05.2019 Фізична особа -

Реконструкція групи нежитлових приміщень № 1-5 на першому поверсі 

нежитлової будівлі в літ. "Д" загальною площею 168,10 кв.м (за даними 

технічного паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю 

"Благобудконсалт")

просп. Маяковського, 75/2 Деснянський 168,10 88 286,12 виконано

довідка від 

04.06.2019 № 050/18-

050/Б-78/3-3319

48 07.05.2019 Фізична особа -

Реконструкція приміщень кафе літ. "А" загальною площею 152,80 кв.м та 

магазину літ. "Б" загальною площею 133,30 кв.м (за даними технічного паспорту 

ФОП Корнєєв О.М.)

вул. Лісна, 1/2 Дарницький 286,10 150 259,72 виконано

довідка від 

05.07.2019 № 

0500/18-3956

49 20.05.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Сокар Енерджі Україна"
36866563

Будівництво автосервісного комплексу - будівлі операторної АЗК загальною 

площею 241,10 кв.м та навісу площею забудови 399,10 кв.м
Столичне шосе, 100 Голосіївський 640,20 268 986,43 виконано

довідка від 

03.06.2019 № 050/18-

050/Г-114/4-3297

50 23.05.2019 Фізична особа -

Будівництво нежитлових будівель літ. "В1" загальною площею 229,90 кв.м та 

літ. "В2" загальною площею 296,90 кв.м (за даними технічних паспортів ФОП 

Белінського Вадима Анатолійовича).

вул. Набережно-Лугова, 2 Подільський 526,80 279 414,72 виконано

довідка від 

27.05.2019 № 050/18-

050/КО-126/3-3172

51 23.05.2019 Фізичні особи -

Реконструкція вбудованих приміщень під медичний центр (нежитлові 

приміщення № 108 та № 110) загальною площею 1 234,40 кв.м (за даними 

технічного паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП»)

вул. Липківського Василя 

Митрополита,16-В
Солом`янський 1 234,40 168 402,00 виконано

довідка від 

05.06.2019 № 050/18-

3359

52 24.05.2019 Фізичні особи -

Будівництво індивідуального (садибного) житлового будинку літ. "А" загальною 

площею 784,00 кв.м та господарських будівель - гаражу з надбудовою літ. "Б" 

площею забудови 149,00 кв.м та господарчого блоку літ. "В" площею забудови 

73,30 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "МІСЬКСПЕЦЕКСПЕРТ")

вул. Лютнева,58 Голосіївський 1006,3 510 159,94 виконано

довідка від 

17.07.2019 № 050/18-

050/С-150/2-4223

53 03.06.2019 Фізична особа -

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (офіс) № 3 з влаштуванням 

вхідної групи загальною площею 58,40 кв.м (за даними технічного паспорту 

ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ")

вул. Огієнка Івана 

(Лукашевича Миколи), 21
Солом`янський 58,40 1 007,76 виконано

довідка від 

17.07.2019 № 050/18-

050/С-150/2-4222

54 03.06.2019 Фізична особа -

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (офіс) №2 з влаштуванням 

вхідних груп загальною площею 92,00 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ 

"ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ")

вул. Антонова 

Авіаконструктора, 35
Солом`янський 92,00 2 386,80 виконано

довідка від 

20.06.2019 № 050/18-

3662

55 05.06.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ФРЕЙМ ПРОДЖЕКТ"
42186841

Реконструкція закладу громадського харчування літ. "Ж" загальною площею 

1590,00 кв.м (за даними технічного паспорту ПП ПКБ "ХЕБІТЕТ")

вул. Дніпровська набережна, 

14-Д
Дарницький 1 590,00 314 155,92 виконано

довідка від 

17.07.2019 № 050/18-

4205

56 05.06.2019
Іноземне підприємство "ТРАНСКАРГО-

ТЕРМІНАЛ"
38152607

Реконструкція приміщень нежитлового будинку літ. "Б" загальною площею 

428,60 кв.м (за даними технічного паспорту Товариства з обмеженою 

відповідальністю "Благобудконсалт")

вул. Шовковична,36/7 Печерський 428,60 113 452,56 виконано

довідка від 

12.06.2019 № 050/18-

3518

57 05.06.2019

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"МІА", 

Приватне підприємство "Житлово-

будівельна компанія "Ріел"

30524350

35749000

Будівництво житлового будинку літ. «А» (секція 3) загальною площею 9 490,80 

кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 6 685,50 кв. м, площа вбудованих, 

вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 1 271,60 кв. м) (за даними 

технічної інвентаризації Товариства з обмеженою відповідальністю «Київське 

міське бюро технічної інвентаризації») у складі 3 пускового комплексу І черги 

проекту будівництва бізнес-центру з об'єктами соціально-культурного та 

соціально-побутового призначення в складі офісних та торговельних приміщень, 

житлових апартаментів, квартир та інших приміщень на вул. Глибочицькій, 13 у 

Шевченківському районі м. Києва. 

вул. Глибочицька, 13 Шевченківський 9 490,80 5 033 920,32 виконано



58 12.06.2019

Товариство

з обмеженою відповідальністю «ДІЛОР 

КОНСАЛТИНГ ЮКРЕЙН»

38241204

Будівництво допоміжного адміністративно-побутового корпусу по просп. 

Перемоги, 53 

у Солом’янському районі м. Києва, а саме:

- блок А загальною площею 6 069,10 кв. м;

- блок Б загальною площею 5 556,30 кв. м;

- блок В загальною площею 8 902,80 кв. м;

- ТП загальною площею 122,00 кв. м;

- наземний гараж площею 781,00 кв. м.

просп. Перемоги, 53 Солом`янський 21 431,20 4 561 338,59

сплачено 

частково, термін 

сплати не 

наступив

довідка від 

09.07.2019 № 050/18-

4047

59 24.06.2019

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КАПІТАЛ-СХІД»

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ДЕКОПЛЮС»

38039914

38727189

Комплексна забудова території кварталу по вул. Червоноармійській, 137, 139 у 

складі будівництва об’єктів житлового та громадського призначення з 

паркінгами у Печерському районі міста Києва, а саме:

ІІ черга будівництва:

- житловий будинок з вбудованим паркінгом (будинок 6 за ГП) літ. «А» 

загальною площею 26 663,30 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 17 927,50 кв.м, 

площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень, офісів 

1 338,40 кв.м, загальна площа паркінгу 1 480,90 кв.м (в т.ч. загальна площа 

веломісць 16,50 кв.м)) (за даними технічної інвентаризації Приватного 

підприємства «ОЦКО»);

ІV черга будівництва:

1-й пусковий комплекс: - житловий будинок (будинок 8 за ГП) літ. «А» 

загальною площею 15 167,80 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 11 557,90 кв.м, 

площа вбудованих, прибудованих приміщень, офісів 504,20 кв.м) (за даними 

технічної інвентаризації Приватного підприємства «ОЦКО»);

2-й пусковий комплекс: - житловий будинок (будинок 9 за ГП) літ. «А» 

загальною площею 15 365,10 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 9 885,80 кв.м, 

площа вбудованих, прибудованих приміщень, офісів 1 468,20 кв.м) (за даними 

технічної інвентаризації Приватного підприємства «ОЦКО»);

3-й пусковий комплекс: - житловий будинок (будинок 10 за ГП) літ. «А» 

загальною площею 6 585,30 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 4 100,70 кв.м, 

площа вбудованих, прибудованих приміщень, офісів 718,10 кв.м) (за даними 

технічної інвентаризації Приватного підприємства «ОЦКО»);

4-й пусковий комплекс:  - підземний паркінг (№ 18 за ГП) літ. «А» загальною 

площею 2 495,20 кв.м (в т.ч. площа веломісць 89,90 кв.м) (за даними технічної 

інвентаризації Приватного підприємства «ОЦКО»)

вул. Велика Васильківська 

(колишня 

Червоноармійська), 137, 139

Печерський 66 276,70 33 325 338,00 виконано

довідка від 22.07.201 

№ 050/18-4345

60 24.06.2019

Підприємство громадського харчування у 

формі товариства з обмеженою 

відповідальністю «ЗЕЛЕНИЙ ГАЙ»

23723586

Будівництво об’єкта громадського обслуговування літ. «1Б» загальною площею 

2 189,60 кв. м (за даними технічної інвентаризації Товариства з обмеженою 

відповідальністю «РИМАН БЮРО»)

бульв. Дружби Народів, 13 

(літ. Б)
Печерський 2 189,60 1 169 246,40 виконано

довідка від 

11.07.2019 № 050/18-

4137

61 05.07.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Асторія-К»
31403784

Реконструкція групи приміщень № 1 по літ. «А» під об’єкт торговельного 

призначення з приміщеннями по обслуговуванню автомобілів загальною 

площею 

1 321,90 кв. м (за даними технічного паспорту Асоціації «АВІСТОР-БУД»).

вул. Зодчих, 5А Святошинський 1 321,90 705 894,60 виконано

довідка від 

22.07.2019 № 050/18-

4346

62 08.07.2019 Фізичні особи -

Реконструкція нежитлового приміщення № 150 з влаштуванням антресолі 

загальною площею 133,70 кв. м (за даними технічного паспорту ФОП 

Круківського Валентина Анатолійовича)

просп. Перемоги, 131-А Святошинський 133,70 71 395,80 виконано



довідка від 

15.07.2019 № 050/18-

4151

63 09.07.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЦЕНТРОСЕРВІС»
31899531

Реконструкція групи нежитлових приміщень №1-№8 в літ. «А» загальною 

площею 

18 595,50 кв. м (в т.ч. паркінг площею 2 743,00 кв. м) (за даними технічного 

паспорту

Асоціації «АВІСТОР-БУД») в складі І пускового комплексу IV черги проекту 

реконструкції комплексу будівель та споруд з добудовою та розширенням для 

розміщення торговельних закладів 

на просп. Степана Бандери (колишньому Московському), 23 у Оболонському 

районі м. Києва (коригування проекту).

просп. Степана Бандери 

(колишній Московський), 23
Оболонський 18 595,50 979 569,60 виконано

довідка від 

07.08.2019 № 050/18-

4669

64 10.07.2019

Державне підприємство Міністерства 

оборони України «Київський завод 

«Ремдизель»

08247289

Прибудова та перепланування житлових кімнат в гуртожитку літ. «А» загальною 

площею 2 193,70 кв. м (за даними технічного паспорту Комунального 

підприємства Київської міської ради «Київське міське бюро технічної 

інвентаризації»)

вул. Електриків, 28-А Подільський 2 193,70 2 189,40 виконано

довідка від 

07.08.2019 № 050/18-

4689

65 10.07.2019

Комунальне підприємство з питань 

будівництва житлових будинків 

«Житлоінвестбуд-УКБ»

31958324

Будівництво житлового будинку літ. «А» (№1 за ГП) загальною площею 

13 942,60 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 10 257,00 кв. м, площа 

вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 106,50 кв. м, 

площа технічних приміщень  1 147,10 кв. м), житлового будинку літ. «Б» (№2 за 

ГП) загальною площею 14 357,20 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 10 444,30 

кв. м, площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 

40,70 кв. м, площа технічних приміщень  1 084,70 кв. м), трансформаторної 

підстанції літ. «В» (№5 за ГП) загальною площею приміщень 27,80 кв. м та 

газової котельні літ. «Г» (№4 за ГП)  загальною площею приміщень 91,70 кв. м  

(за даними технічної інвентаризації ТОВ «Міськспецексперт») у складі І черги 

проекту будівництва житлово-офісного комплексу з нежитловими 

приміщеннями, соціально-побутовими приміщеннями та паркінгом на пров. 

Моторному, 11 у Голосіївському районі м. Києва

пров. Моторний, 11 Голосіївський 28 419,30 13 920 312,00 виконано

довідка від 

22.07.2019 № 050/18-

4347

66 15.07.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"МІДАС СОЛЮШН"
41959000

Реконструкція нежитлової будівлі під адміністративну будівлю з автосалоном по 

бульв. Дружби Народів, 14 у Печерському районі м. Києва, а саме:

І черга: адміністративна будівля з автосалоном літ. «Б» загальною площею 2 

269,30 кв. м 

(за даними технічної інвентаризації ТОВ «Всеукраїнське бюро технічної 

інвентаризації, реєстрації та оцінки нерухомого майна»);

ІІ черга: адміністративна будівля з автосалоном літ. «А» загальною площею 3 

799,60 кв. м

(в т.ч. загальна площа паркінгу – 328,80 кв. м) (за даними технічної 

інвентаризації 

ТОВ «Всеукраїнське бюро технічної інвентаризації, реєстрації та оцінки 

нерухомого майна»);

ІІІ черга: адміністративна будівля з автосалоном літ. «В» загальною площею 

583,40 кв. м 

(в т.ч. загальна площа паркінгу – 423,10 кв. м) (за даними технічної 

інвентаризації 

ТОВ «Всеукраїнське бюро технічної інвентаризації, реєстрації та оцінки 

нерухомого майна»).

бульв. Дружби народів, 14 Печерський 6 652,30 3 150 813,60 виконано

67 24.07.2019

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Будбілдінг", Товариство з обмеженою 

відповідальністю "АТП-13057-7"

40045466

 30607247

Будівництво житлового комплексу з об`єктами торговельного та соціально-

побутового призначення по вул. Бережанська, 15 у Оболонському районы м. 

Києва, а саме: І черга: - секція 1 ж/б № 1 загальною площею 18403,28 кв.м (в т.ч 

загальна площа квартир 11789,03 кв.м, площа вбудованих нежитлових 

приміщень 742,30 кв.м, площа інженерних (технічних) приміщень 16,40 кв.м, 

площа вбудованої ТП 77,51 кв.м); - секція 2 житлового будинку № 1 загальною 

площею 18494,02 кв.м (в т.ч загальна площа квартир 11 620,27 кв.м, площа 

вбудованих нежитлових приміщень 581,34 кв.м, площа інженерних (технічних) 

приміщень 216,81 кв.м, площа дахової котельні 84,53 кв.м); - підземний паркінг 

на 43 м/м загальною площею 1316,69 кв.м

вул. Бережанська,15 Оболонський 31 599,74 11 165 870,32 недоплата



довідка від 

08.08.2019 № 050/18-

4700

68 26.07.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ЛАУРЕЛІЯ"
42687844

Нежитлові приміщення в літ. "А" а саме: група приміщень № 1  загальною 

площею 52,60 кв.м, група приміщень № 2 загальною площею 76,20 кв.м (за 

даними технічної інвентаризації ТОВ "тех пасс")

вул. Петрівська алея,3 Печерський 52,60 11 527,04 виконано

довідка від 

01.08.2019 № 050/18-

4582

69 29.07.2019
Дочірнє підприємство "Науково-виробниче 

підприємство "Промбудкомплект"
25280101

Реконструкція автозаправного комплексу літ. "А" загальною площею 177,80 кв.м 

та навісу літ. "Б", навісу літ. "В" з влаштуванням автомобільного газозаправного 

обладнання

вул. Кільцева дорога, 16 Святошинський 177,80 188 257,28 виконано

довідка від 

12.08.2019 № 050/18-

050/Д-176/5-4736

70 29.07.2019 Фізична особа -

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (кав`ярню) № 4 з 

влаштуванням вхідної групи загальною площею 38,00 кв.м (за даними 

технічного паспорту Фізичної особи-підприємця Шалиги Олександра 

Миколайовича)

вул. Бориса Гмирі, 18 Дарницький 38,00 743,68 виконано

71 29.07.2019

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Укрбуд Девелопмент"

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Завод офісних та спеціальних меблів"

32920218, 

21635487

Будівництво секції 1, 2 житлового будинку № 2 загальною площею 17 660,30 

кв.м (в т.ч загальна площа квартир 10 877,44 кв.м, загальна площа вбудованих 

нежитлових приміщень 305,10 кв.м) у складі 1 п.к ІІІ черги проекту будівництва 

житлового комплексу по бульв. Академіка Вернадського, 24 у Святошинському 

районі м. Києва

бульв. Академіка 

Вернадського, 24
Святошинський 17 660,30 4 970 023,92 виконано

довідка від 

15.08.2019 № 050/18-

4819

72 02.08.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Розважальний комплекс "СВІТЛАНА"
34771281

Реконструкція нежитлових приміщень в будівлі літ. "А" загальною площею 

218,60 кв.м (за даними технічного паспорту Товариства з обмеженою 

відповідальністю "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ"ЗОЛОТІ ")

бульв. Чоколівський, 21 Солом`янський 218,60 116 120,32 виконано

довідка від 

05.08.2019 № 73
73 05.08.2019 Фізична особа -

Реконструкція приміщень нежитлового будинку літ. "А" загальною площею 

343,00 кв.м (за даними технічного паспорту Фізичної особи-підприємця 

Ананьєва Євгена Олександровича)

вул. Маршала Тимошенка, 

18/1
Оболонський 343,00 182 201,60 виконано

довідка від 

16.08.2019 № 050/18-

050/М-201/2-4854

74 05.08.2019 Фізична особа -

Реконструкція квартири № 434 з розподілом на дві окремі квартири № 434/1 

загальною площею 48,10 кв.м та № 434/2 загальною площею 48,60 кв.м (за 

даними технічних паспортів фізичної особи-підприємця Локарева Костянтина 

Сергійовича)

вул. Ризька, 73-Г Шевченківський
48,10

 48,60
903,04 виконано

довідка від 

27.08.2019 № 050/18-

050/КО-214/2-4988

75 13.08.2019 Фізична особа -

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (офіс) № 63 з влаштуванням 

вхідної групи загальною площею 45,10 кв.м (за даними технічного паспорту 

ТОВ "ІНЖБУД-КОНСАЛТИНГ")

вул. Німанська, 5 Печерський 45,10 1 965,44 виконано

довідка від 

21.08.2019 № 050/18-

4928

76 14.08.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"АвтоНафта"
30531388

Реконструкція автозаправної станції літ. "А" загальною площею 245,60 кв.м та 

навісу літ. "Б" ПЛОЩЕЮ ЗАБУДОВИ 189,70 КВ.М (за даними технічного 

паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю "БТІ ЮКРЕЙНІАН ГРУП") 

з влаштуванням автомобільного газозаправного обладняння

вул. Юрія Гагаріна,21а Деснянський 245,60 100 768,64 виконано

довідка від 

04.09.2019 № 050/18-

5185

77 19.08.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"СТАТУС БУД-ПРАЙМ"
40512094

Будівництво житлового будинку загальною площею 15303,10 кв.м (в т.ч 

загальна площа квартир 8176,10 кв.м, загальна площа вбудованих, вбудовано 

прибудованих та прибудованих нежитлових приміщень 4862,10 кв.м, площа 

приміщень загального користування 2264,90 кв.м) (за даними технічної 

інвентаризації Товариства з обмеженою відповідальністю "ЮРИДИЧНА 

КОМПАНІЯ "ЗОЛОТІ ВОРОТА") в складі 1 пускового комплексу проекту 

будівництва адмінвстративно-житлового комплексу з вбудованими та 

прибудованими приміщеннями громадського та торгівельного призначення та 

паркінгом на вул. Глибочицькій, 73-77 у Шевченківському районі м. Києва

вул. Глибочицька, 73-77 Шевченківський 15 303,10 5 052 658,48 виконано

довідка від 

29.08.2019 №050/18-

5044

78 19.08.2019 Дочірнє підприємство "АРДАЛ" 30862359

Реконструкція автозаправної станції літ. "Б" загальною площею 147,90 кв.м та 

навісу літ. "В" площею забудови 325,00 кв.м (за даними технічного паспорту 

Товариства з обмеженою відповідальністю "БТІ ЮКРЕЙНІАН ГРУП") з 

влаштуванням автомобільного газозаправного обладнання

просп. Науки,5 Голосіївський 472,90 137 280,00 виконано

довідка від 

29.08.2019 № 050/18-

5043

79 21.08.2019

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"МІА", Приватне підприємство "Житлово-

будівельна компанія "Ріел"

30524350, 

35749000

Будівництво житлового будинку літ. «А» (секція 4) загальною площею 9 295,50 

кв. м 

(в т.ч. загальна площа квартир 7 045,00 кв. м, площа вбудованих, вбудовано-

прибудованих та прибудованих приміщень 666,90 кв. м) (за даними технічної 

інвентаризації Товариства з обмеженою відповідальністю «Київське міське бюро 

технічної інвентаризації») у складі 6 пускового комплексу 

ІІ черги проекту будівництва бізнес-центру з об'єктами соціально-культурного та 

соціально-побутового призначення в складі офісних та торговельних приміщень, 

житлових апартаментів, квартир та інших приміщень на вул. Глибочицькій, 13 у 

Шевченківському районі м. Києва (коригування)

вул. Глибочицька, 13 Шевченківський 9 295,50 4 908 024,00 виконано



довідка від 

27.08.2019 № 050/18-

4986

80 21.08.2019
Житлово-будівельний кооператив "КЛАБ 

ХАУС 1"
42254192

Будівництво зблокованого житлового будинку літ. «А» загальною площею 

4 103,90 кв. м (за даними технічної інвентаризації ТОВ «Бюро Технічної 

Інвентаризації»).

вул. Яблунева, 11, 11-А, 11-

Б, 11-В, 11-Г, 13, 13-А, 13-Б, 

13-В, 13-Г, 15, 15-А, 15-Б

Солом`янський 4 103,90 2 166 859,20 виконано

довідка від 

10.09.2019 № 050/18-

5278

81 27.08.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Ремонтник"
21604937

Будівництво закладу торгівлі з вбудованими підсобними приміщеннями літ. "В" 

загальною площею 599,20 кв.м (за даними технічної інвентаризації Товариства з 

обмеженою відповідальністю "Інженерно-технічний центр "Будівельна 

Експертиза")

просп. Володимира 

Маяковського,75
Деснянський 599,20 316 377,60 виконано

довідка від 

13.09.2019 № 050/18-

5376

82 28.08.2019 Дочірнє підприємство "АРДАЛ" 30862359

Реконструкція автозаправної станції літ. "Г" загальною площею 57,80 кв.м та 

будівництво навісу літ. "Б" площею забудови 187,60 кв.м (за даними технічного 

паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю "БТІ ЮКРЕЙНІАН ГРУП") 

з влаштуванням автомобільного газозаправного обладнання

вул. Васильківська, 22 Голосіївський
57,8  

187,60
79 242,24 виконано

довідка від 

13.09.2019 № 050/18-

5374

83 28.08.2019

Спільне українсько-німецьке товариство з 

обмеженою відповідальністю з іноземною 

інвестицією "КЕРШЕР"

25196004

Реконструкція автозаправного комплексу літ. "А" загальною площею 191,70 кв.м 

та будівництво навісу літ. "Б" площею забудови 309,50 кв.м (за даними 

технічного паспорту ФОП Пилишенко А.В.) з влаштуванням додаткового 

автомобільного газозаправного обладнання

вул. Електриків, 32а Оболонський
191,70     

309,50
131 028,48 виконано

довідка від 

13.09.2019 № 050/18-

5375

84 28.08.2019
Дочірнє підприємство "Науково-виробниче 

підприємство "Промбудкомплекс"
25280101

Реконструкція будівлі АЗК літ. "А" загальною площею 101,50 кв.м та 

будівництво навісу літ. "Б" площею забудови 245,40 кв.м (за даними технічного 

паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю "БТІ ЮКРЕЙНІАН ГРУП") 

з комплексом сервісно-побутових послуг з влаштуванням автомобільного 

газозаправного обладнання

вул. Братиславська, 7-б Деснянський 101,50   245,40 103 656,96 виконано

довідка від 

13.09.2019 № 050/18-

5377

85 29.08.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"АвтоНафта"
30531388

Реконструкція автозаправної станції з об`єктами сервісного обслуговування з 

влаштуванням автомобільного газозаправного обладнання, а саме: будівля 

автозаправної станції літ. "А" загальною площею 176,40 кв.м та навіс літ. "Б" 

площею забудови 329,10 кв.м (за даними технічного паспорту Товариства з 

обмеженою відповідальністю "БТІ ЮКРЕЙНІАН ГРУП")

Харківське шосе, 179А Дарницький 176,40    329,10 139 011,84 виконано

довідка від 

13.09.2019 № 050/18-

5389

86 03.09.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ВАСИЛЬОК-ЛТД"
21549256

Реконструкція закладу громадського харчування (кафе "П`ятачок") літ "А" 

загальною площею 331,80 кв.м (за даними технічного паспорту Товариства з 

обмеженою відповідальністю "ЕКСПЕРТНІ ТА ІНЖЕНЕРНІ ")

реконструкція
просп. 

Броварський,7б
331,80 90 499,20 виконано

довідка від 

10.09.2019 № 050/18-

5315

87 04.09.2019 Приватне підприємство "СІТІТОРГ - 2009" 36588686
Реконструкція автомиючого комплексу літ. "В,Г" загальною площею 988,10 кв.м 

(за даними технічного паспорту фізичної особи - підприємця Зима Д.В.)
реконструкція

01133, м. Київ, 

вул. Щорса,32В 

кв. 63

988,10 521 716,80 виконано

довідка від 

13.09.2019 № 050/18-

5378

88 04.09.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"СІТІ-ФОРУС"
38546894

Будівництво житлового будинку № 1 літ. "1А" загальною площею 15314,80 кв.м 

(в т.ч загальна площа квартир 12005,90 кв.м, площа вбудованих, вбудовано-

прибудованих та прибудованих приміщень 665,40 кв.м) та транспортної 

підстанції №1 літ. "1Б" загальною площею 183,50 кв.м (за даними технічної 

інвентаризації ТОВ "РИМАН БЮРО") у складі 1 пускового комплексу 1 черги 

проекту будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими 

нежитловими приміщеннями та паркінгом по вул. Академіка Заболотного, 15 у 

Голосіївському районі м. Києва

нове будівництво
вул. Академіка 

Заболотного,15 
15 314,80 5 938 139,36 виконано

довідка від 

09.09.2019 № 050/18-

5249

89 05.09.2019 Фізична особа -

Реконструкція нежитлової будівлі-будинку побуту з прибудовою літ. "А" 

загальною площею 1983,59 кв.м (за даними технічного паспорту Товариства з 

обмеженою відповідальністю "Будівельно-архітектурна компанія "Стронг" від 

10.06.2019 (інвентаризаційна справа № 1006/19)

реконструкція (зміна площі)
вул. 

Миропільська,11
1 983,59 249 042,82 виконано

довідка від 

23.09.2019 № 050/18-

5495

90 05.09.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

науково - виробнича фірма "КОНТИНЕНТ"
21533829

Реконструкція квартири № 554 з об`эднанням з нежитловими примыщеннями з 

№ 1 по № 12 (групи примыщень № 463) (в літ. "Т") під офіс (група нежитлових 

приміщень № 554) загальною площею 249,80 кв.м (за даними технічного 

паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю 

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП")

реконструкція

вул. Генерала 

Шаповала 

(колишня 

Механізаторів), 2

249,80 1 425,60 виконано

довідка від 

13.09.2019 № 050/18-

5385

91 06.09.2019

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ОХОРОННА КОМПАНІЯ "АЛЬФА 

БЕЗПЕКА"

40207890

Реконструкція нежитлової будівлі з надбудовами літ. "А" загальною площею 1 

933,60 кв.м (за даними технічного паспорту Товариства з обмеженою 

відповідальністю "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД")

реконструкція
вул. Олегівська, 

32
1 933,60 653 452,80 виконано

довідка від 

24.09.2019 № 050/18-

050/С-240/2-5539

92 10.09.2019 Фізична особа -

Реконструкція приміщень багатофункціонального СТО літ. "А" з влаштуванням 

антресолі загальною площею 644,70 кв.м (за даними технічного паспорту 

Товариства з обмеженою відповідальністю "Всеукраїнське бюро технічної 

інвентаризації, реєстрації та оцінки нерухомого майна")

реконструкція
просп. Миколи 

Бажана,1-Т
644,70 115 473,60 виконано



довідка від 

29.10.2019 № 050/18-

6382

93 10.09.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"БЦ"МАЙДАН ПЛАЗА"
33745617

Перепланування групи нежитлових приміщень № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, 

№ 13, № 15, № 17, № 19 загальною площею 6483,70 кв.м (за даними технічного 

паспорту ТОВ "Бюро технічної інвентаризації оформлення землі та 

нерухомості")

реконструкція (зміна площі 

кв.м)

Майдан 

Незалежності, 2
6 483,70 786 772,80 виконано

довідка від 

02.10.2019 № 050/18-

050/0245/2-5769

94 13.09.2019 Фізична особа -
Нежитлова будівля літ. "А" загальною площею 14,70 кв.м (за даними технічного 

паспорту ТОВ "Інженерно-технічний центр "БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА")
нове будівництво

вул. Жуковського, 

28
14,70 7 743,96 виконано

довідка від 

24.09.2019 № 050/18-

5541

95 13.09.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"РАЙДО 2010"
37334423

Реконструкція нежитлового будинку літ. "А" загальною площею 115,80 кв.м та 

будівництво навісу літ. "Б" площею забудови 28,00 кв.м (за даними технічного 

паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю "БТІ-ЄВРОФАСП")

реконструкція

пл. 

Петропавлівська 

(колишня 

Фрунзе),2

115,80 17 805,84 виконано

довідка від 

23.09.2019 № 050/18-

050/Б-197/3-5494

96 16.09.2019 Фізична особа -

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (офіс) № 2 з влаштуванням 

вхідної групи загальною площею 41,20 кв.м (за даними технічного паспорту 

Асоціації "Авістор-буд")

реконструкція
вул. 

Ломоносова,81-Б
41,20 1 158,96 виконано

довідка від 

30.09.2019 № 050/18-

080/КО-242/3-5672

97 18.09.2019 Фізичні особи -

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (магазин непродовольчих 

товарів) № 251 з влаштуванням вхідних груп загальною площею 88,40 кв.м (за 

даними технічного паспорту ФОП "Пилишенко А.В.")

реконструкція
вул. Олександра 

Кошиця,10/21
88,40 88,40 виконано

довідка від 

26.09.2019 № 050/18-

5596

98 20.09.2019 Фізична особа -

Реконструкція квартири № 926 загальною площею 143,00 кв.м (за даними 

технічного паспорту Комунального підприємства "Київське міське бюро 

технічної інвентаризації")

реконструкція (зміна площі 

кв.м)

вул. Ломоносова, 

46/1
143,00 52,68 виконано

довідка від 

03.10.2019 № 050/18-

5796

99 23.09.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"АВЕСТА ТРЕЙДІНГ"
39142186

Реконструкція нежитлової будівлі під адміністративну будівлю літ. "А" 

загальною площею 399,20 кв.м (за даними технічного паспорту Тоавриства з 

обмеженою відповідальністю "Київське міське бюро технічної інвентаризації")

реконструкція (зміна площі 

кв.м)

вул. Світлицького, 

31
399,20 210 777,60 виконано

довідка від 

03.10.2019 № 050/18-

050/КО-246/2-5797

100 23.09.2019 Фізичні особи -

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (група приміщень № 90) 

(магазин непродовольчих товарів) з влаштуванням окремої вхідної групи 

загальною площею 35,70 кв.м (за даними технічного паспорту Товариства з 

обмеженою відповідальністю "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП")

реконструкція (зміна площі 

кв.м)

просп. Юрія 

Гагаріна, 3
35,70 1 317,00 виконано

довідка від 

23.10.2019 № 050/18-

6220

101 26.09.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ПЛАНТУМ"
40716197

Будівля кафе-магазину літ. "Б" загальною площею 191,50 кв.м (за даними 

технічного паспорту ТОВ "МІСЬКСПЕЦЕКСПЕРТ")
нове будівництво

вул. Вербицького 

Архітектора, 36
191,50 100 882,20 виконано

довідка від 

10.10.2019 № 050/-

5927

102 26.09.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЄДИНА ТОРГОВА СИСТЕМА-КИЇВ»
32959643

Нежилі приміщення в літ. «А,А`», а саме: заглублений склад (група приміщень 

№ 1)  загальною площею 262,20 кв. м,  нежилі приміщення будівлі контори з 2-

поверховою прибудовою (група приміщень № 2 - № 4) загальною площею 1 

330,90 кв. м, нежилі приміщення IV-го поверху (група приміщень № 5) 

загальною площею 262,50 кв. м; будівля профілакторію літ. «Б» загальною 

площею 1 829,10 кв. м, механічні майстерні літ. «В» загальною площею 3 694,50 

кв. м, будівля їдальні літ. «Г» загальною площею 188,30 кв. м (за даними 

технічних паспортів Комунального підприємства «Київське міське бюро 

технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об’єкти нерухомого 

майна»).

реконструкція (зміна площі 

кв.м)

вул. Сосюри 

Володимира, 68
7 567,50 842,88 виконано

довідка від 

30.10.2019 № 050/18-

6407

103 03.10.2019 «ТРЦ «Метрополія» 40301775

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «Д» загальною площею 468,00 кв. м (за 

даними технічного паспорту ФОП Дорошенка Олександра Васильовича).

Підстава: Технічний паспорт ФОП Дорошенка Олександра Васильовича від 

20.08.2019 (інвентаризаційна справа № б/н).

реконструкція (зміна площі 

кв.м)

вул. Межигірська, 

7/16 
468,00 122 849,76 виконано

104 04.10.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ДИОЛЕН»
34967106

Реконструкція нежилої будівлі літ. «Б» загальною площею 201,40 кв. м під 

заклад громадського харчування (за даними технічного паспорту Товариства з 

обмеженою відповідальністю «КБФ «БУДПРОЕКТ»).

реконструкція (зміна площі 

кв.м)

вул. Бульварно-

Кудрявська 

(колишня 

Воровського), 2

201,10 60 265,92 виконано

105 07.10.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ФІРМА СПЕЦ-ТРЕЙДІНГ»
39081695

Реконструкція майнового комплексу під адміністративно побутовий комплекс, 

саме літ. «А» загальною площею 2 235,00 кв. м, літ. «Б» загальною площею 

30,90 кв. м, літ. «В» загальною площею 1 653,70 кв. м, літ. «С» загальною 

площею 

4 210,80 кв. м (за даними технічного паспорту ТОВ 

«ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП»).

реконструкція (зміна площі 

кв.м)

вул. Максимовича 

Михайла 

(колишня 

Трутенка 

Онуфрія), 8 

8 130,40 589 636,71 виконано



довідка від 

08.10.2019 № 106
106 08.10.2019 Фізичні особи -

Реконструкція нежилих приміщень під магазин (група нежитлових приміщень № 

88) з влаштуванням вхідної групи загальною площею 38,60 кв. м (за даними 

технічного паспорту ФОП Піддубного В.О.).

реконструкція (зміна площі 

кв.м)

вул. Бастіонна, 

5/13
38,60 2 317,92 виконано

довідка від 

25.10.2019 № 050/18-

6283

107 08.10.2019

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«МІА»,

Приватне підприємство «Житлово-

будівельна компанія «Ріел»

30524350

35749000

Будівництво житлового будинку літ. «А» (секція 5) загальною площею 7 004,80 

кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 5 319,60 кв. м, площа вбудованих, 

вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 621,50 кв. м) (за даними 

технічної інвентаризації Товариства з обмеженою відповідальністю «Київське 

міське бюро технічної інвентаризації») у складі 7 пускового комплексу ІІ черги 

проекту будівництва бізнес-центру з об'єктами соціально-культурного та 

соціально-побутового призначення в складі офісних та торговельних приміщень, 

житлових апартаментів, квартир та інших приміщень на вул. Глибочицькій, 13 у 

Шевченківському районі м. Києва (коригування).

нове будівництво
вул. Глибочицька, 

13
7 004,80 3 690 128,64 виконано

довідка від 

25.10.2019 № 050/18-

6279

108 15.10.2019
Приватне акціонерне товариство 

"Українська автомобільна корпорація"
3121566

Реконструкція автосалону літ. "1А" загальною площею 936,30 кв.м (за даними 

технічного паспорту Фізичної особи-підприємця Нестеренко Олени Миколаївни 

від 04.09.2019(інвентаризаційна справа № 04/09/19/1)) та теплопункту літ. "д" 

загальною площею 81,80 кв.м (за даними технічного паспорту Фізичної особи-

підприємця Нестеренко Олени Миколаївни від 04.09.2019 (інвентаризаційна 

справа № 04/09/19/2)) в складі ІІ черги проекту реконструкції існуючої станції 

технічного обслуговування автомобілів під автоцентр по вул. Героїв Оборони, 4 

у Голосіївському районі м. Києва (коригування ІІ, ІІІ, ІV черги)

реконструкція (зміна площі 

кв.м)

вул. Героїв 

Оборони,4
936,30 493 242,84 виконано

довідка від 

18.10.2019 № 050/18-

6104

109 15.10.2019 Фізична особа -
Реконструкція квартири № 4 загальною площею 51,70 кв.м (за даними 

технічного паспорту Приватного підприємства "ВЕЧІРНЯ СТОЛИЦЯ")

реконструкція (зміна площі 

кв.м)

вул. Тупікова 

генерала 

(Тупикова 

Генерала)

51,70 3 687,60 виконано

довідка від 

28.10.2019 № 050/18-

050/О-140/3-6318

110 15.10.2019 Фізична особа -

Реконструкція будинку садибного типу літ. "А" загальною площею 898,50 кв.м 

та будівництво господарської будівлі літ. "Б" загальною площею 45,20 кв.м (за 

даними технічного паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю 

"Київське бюро технічної інвентаризації")

реконструкція (зміна площі 

кв.м)

вул. Боричів Тік, 8-

А
45,20 272 755,97 виконано

довідка від 

25.10.2019 № 050/18-

6277

111 16.10.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ІНФАНТА"
23735922

Реконструкція нежитлових приміщень №№ 150,151,152 загальною площею 

1103,10 кв.м (за даними технічного паспорту Фізичної особи - підприємця 

Корнєєва О.М. від 10.06.2019 (інвентаризаційна справа № б/н)

реконструкція (зміна площі 

кв.м)

вул. Драгоманова, 

31
1 103,10 66 482,16 виконано

довідка від 

25.10.2019 № 050/18-

050/КО-256/3-6285

112 18.10.2019 Фізичні особи -

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "З" з влаштуванням антресолі загальною 

площею 719,24 кв.м (за даними технічного паспорту Товариства з обмеженою 

відповідальністю "АРХ-ЮСТ-ПРОЕКТ")

реконструкція (зміна площі 

кв.м)
вул. Івана Кудрі,5 719,24 381 484,90 виконано

довідка від 

18.10.2019 № 050/18-

6106

113 18.10.2019

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Інвестбуд Горант", Приватне акціонерне 

товариство "Київхімпостач"

Будівництво громадсько-торговельного центру на просп. Степана Бандери 

(колишній Московський), 36 у Оболонському районі м. Києва, а саме:

І черга: Дорога (реконструкція вул. Вербової на ділянці від вул. Набережно-

Рибальської до будинку на просп. Степана Бандери (колишній Московський), 

26) загальною довжиною ділянки 1,243 км (відповідно до акту готовності 

об’єкта до експлуатації від 09.09.2019);

ІІ черга: громадсько-торговельний центр літ. «А» загальною площею 185 786,00 

кв. м 

(в т.ч. загальна площа технічних приміщень 13 726,50 кв. м, загальна площа 

підземного паркінгу 40 288,20 кв. м, площа технічних приміщень паркінгу 654,60 

кв. м) (за даними технічної інвентаризації Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ТЕХІНВЕНТБЮРО»).

нове будівництво

просп. Степана 

Бандери 

(колишный 

Московський), 36

1243,00 

185786,00
69 544 297,68 виконано



довідка від 

24.10.2019 № 050/18-

6254

114 21.10.2019

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ПАЙНЕРІ ПАРК", Акціонерне товариство 

"Завод залізобетонних конструкцій ім. 

Світлани Ковальської"

39675032,

 05523398

Будівництво житлових будинків № 1 та № 2 з вбудовано-прибудованими 

нежитловими приміщеннями літ. «А» загальною площею 36 535,50 кв м (в т.ч. 

загальна площа квартир 23 207,50 кв. м, площа вбудованих, вбудовано-

прибудованих та прибудованих приміщень 2 673,30 кв. м (в т.ч. загальна площа 

вбудованих нежитлових приміщень житлового будинку № 1  – 360,60 кв.м, 

загальна площа вбудованих нежитлових приміщень житлового будинку № 2 – 

104,70 кв.м, площа вбудованого ТП – 72,30 кв. м, площа вхідної групи при 

торговельних 

приміщеннях – 167,50 кв. м, площа вбудовано-прибудованих магазинів – 1 

968,20 кв.м), загальна площа підземного паркінгу на 69 машино-місць та 31 

мото-місце – 2 482,50 кв.м) (за даними технічної інвентаризації Товариства з 

обмеженою відповідальністю «РИМАН БЮРО»).

нове будівництво

на ділянці № 85 у 

4-му мкрн 

житлового масиву 

Позняки

36 535,50 18 023 363,28 виконано

115 22.10.2019 Фізична особа -

Реконструкція житлового будинку садибного типу літ. "А" загальною площею 

548,10 кв.м та будівництво навісу літ. "Б" площею забудови 33,70 кв.м, сараю 

літ. "В" площею забудови 6,60 кв.м, навісу літ. "Г" площею забудови 13,00 кв.м 

(за даними технічного паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю 

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД")

реконструкція (зміна площі 

кв.м)

вул. Чорногірська, 

6
548,10 313 328,50 виконано

116 30.10.2019

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Олівер-Буд" Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Новус Україна"

34101576 

36003603

Будівництво нежитлової будівлі торговельного центру літ. "А" (№ 3,5 за ГП) 

загальною площею 1165,00 кв.м (в т.ч загальна площа технічних приміщень 

106,40 кв.м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ 

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП") у складі 4 пускового комплексу ІІІ черги проекту 

будівництва мкрн І, ІІ, 1 п.к ІІІ, 1 п.к VI у багатофункціональному житловому 

районі на вул. Маршала Гречка та проспекті Правди (просп. Правди навпроти 

перетину з проспектом Василя Порика) у Подільському районі м. Києва (І мкрн, 

коригування)

нове будівництво
будівельна адреса: 

просп. Правди,41
1 165,00 561 481,44 виконано

117 31.10.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"БІЗНЕС ПАРК "201-203"
42194145

Реконструкція приміщень будівлі, корпус № 4 в літ. "Я" з влаштуванням 

антресолей загальною площею 3894,30 кв.м (за даними технічного паспорту 

ФОП Боровкова Сергія Валерійовича) без зміни зовнішньої конфігурації будівлі

реконструкція (зміна площі 

кв.м)

Харківське шосе, 

201-203
3 894,30 707 765,76 виконано


