
довідка від 

21.01.2019 № 

050/18-399

01 10.01.2019 -

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

06 01.02.2019 Фізична особа -

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення № 201 (офіс) з 

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

технічного паспору ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ")

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

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

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

Інформація щодо договорів пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва укладених у 2019 році станом на 01.03.2019

Довідка про 

виконання 

умов 

договору

№ договору
Дата реєстрації

договору

Замовник/Землекорист

уч/Інвестор
ЄДРПОУ Об'єкт Адреса об'єкта Район м. Києва

Загальна 

площа,           

кв.м.

Розмір пайової 

участі по 

договору

Стан 

виконання



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

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 булинку 

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" загальеою 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

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

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"

37035393

Капітальний ремонт та перепланування групи нежитлових приміщень 

№ 136,136а в групу приміщень 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


