Інформація щодо договорів пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва укладених у 2017 році

Довідка про
Дата реєстрації
виконання умов № договору
договору
договру

Замовник

ЄДРПОУ/
Ідентифікаційни
й номер фізичної
особи

*

01

24.01.2017

ПАТ "Концерн
"Галнафтогаз"

31729918

*

02

24.01.2017

ТОВ "Варуна-Вест"

36997462

03

24.01.2017

ТОВ "ТД "Білоруський
Нафтопродукт"

37509076

04

24.01.2017

Фізична особа

довідка від
23.02.2017
№050/08-1486

05

24.01.2017

ТОВ "Нео-Бізнес Системи

довідка від
31.01.2017
№050/08-714

06

24.01.2017

довідка від
01.02.2017
№050/18-737

07

*

08

довідка від
03.02.2017
№050/08-873
довідка від
31.01.2017
№050/08-678

Довідка від
30.06.2017 №
050/08-5235
довідка від
01.02.2017
№050/08-735
довідка від
06.02.2017
№050/08-929
довідка від
09.02.2017
№050/08-1087
довідка від
08.02.2017
№050/08-999
довідка від
08.02.2017
№050/08-1003
довідка від
08.02.2017
№050/08-1000
довідка від
08.02.2017
№050/08-050/А65/2-989
довідка від
08.02.2017
№050/08-990
довідка від
08.02.2017
№050/08-991

Об'єкт

Реконструкція автозаправної станції (АЗС) під пагатопаливну автозаправну станцію (БП АЗС) з
будівництвом автозаправного пункту (АГЗП-стаціонарний) площею забудови 13,20 кв. м за адресою вул.
Кіровоградська, 21А
Реконструкція автозаправного комплексу (АЗК) під багатопаливну автозаправну станцію (БП АЗС) з
будівництвом автомобільного газозаправного пункту (АГЗП) площею забудови 15,60 кв. м та ПРК
РМП+СВГ площею забудови 2,40 кв.м за адресою Новоконстянтинівська, 4Ж

Адреса об'єкта

Район м. Києва

Загальна
Розмір пайового
площа об'єкту
внеску по
Стан виконання
(кв.м)
договору, грн

вул. Кіровоградська, 21А

Голосіївський

13,2

2 711,28

виконано

вул. Новоконстянтинівська,
4Ж

Оболонський

18

3 697,20

виконано

Солом'янський

152,4

27 221,32

виконано

Подільський

1796,5

369 001,10

виконано

Солом'янський

1386,6

284 807,64

виконано

Солом'янський

584,3

120 015,22

виконано

реконструкція приміщень нежитлової будівлі (операторської АЗС) літ."Б" та будівництво навісу літ."В"

вул. Волинська,66-А

будівництво садибного (індивідуального) житлового будинку

вул. Білицька б. 108-А

34003785

Будівництво адміністративної будівлі з приміщенням прохідної у складському комплексі літ.Б-1 загальною
площ.1386,60 (за даними технічного паспорту ФОП Бублик Володимир Іванович)

вул .Федорова Івана буд. 32

ТОВ "СОКАР Енерджі
Україна"

36866563

будівництво багатофункціонального комплексу а саме: будівлі АЗС літ."А" заг.площ. 202,20 кв.м, навісу літ.
"Б" площею забуд 303,00 кв.м резервуару для зберігання палива літ.В, будівлі ЗКТП літ.Г заг. площ. 25,10
вул. Протасів Яр, буд.
кв.м автостоянки літ.Д площею забуд 54,0 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "Партнер Нерухомості")
13а,15,17
у складіторговельно-офісно-розважального комплексу з автостоянкою, автозаправною станцією, паркінгом та
мийкою (І черга будівництва)

24.01.2017

ТОВ "Параграф Гранд"

24265499

Реконструкція приміщень нежитлового будинку контроль-пропускного пункту 29 літ Б під адміністративно
офісну будівлю заг.площ. 289,20 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ"Акропром")

вул.
Московська/Старонаводниць
ка буд. 45/1

Печерський

289,2

40 874,60

виконано

25.01.2017

ТОВ "Десна-С-ЛТД"

35012753

реконструкція ринку з малих архітектурних форм під торговельний центр заг. площею 13825,00 кв.м

вул. Ватутіна Генерала, 10-А

Дніпровський

13825

2 388 452,82

виконано

32670844

Будівництво житлового будинку №2 загальною площею 46808,80 кв. м (квартири - 34697,94 кв.м, вбудовані
нежитлові приміщеннями (офіси) - 4499,45 кв.м) з прибудованою ТП-РП заг.площ. 239,64 кв.м в складі
проекту будівництва житлового комплексу з об'єктами обслуговування населення (1 пусковий комплекс,ІІ
черга)

Максимовича Михайла
(Онуфрія Трутенка),3

Голосіївський

46808,8

9 573 846,05

виконано

-

09

26.01.2017

ТОВ "УМК"

10

26.01.2017

Фізична особа

-

Реконструкція приміщень нежитлового будинку (літ."Б") загальною площею 96,70 кв.м під кафе

вул. Спаська буд. 2

Подільський

96,7

19 862,18

виконано

11

30.01.2017

Фізична особа

-

Реконструкція нежилих приміщень №№1,2,3,4 (групи приміщень №23) (в літері"А") з пристосуванням під
перукарню з влаштуванням окремого входу

вул .Будівельників, 4

Дніпровський

34,6

492,96

виконано

12

30.01.2017

Фізична особа

-

Реконструкція нежитлового приміщення групи приміщень №1 літ "А" під заклад громадського харчування

вул. Шота Руставелі, 12

Печерський

260,9

4 621,50

виконано

13

31.01.2017

Фізична особа

-

Реконструкція квартири №1 (переведення у нежитлове приміщення) під офіс загальною площею 73,20 кв. м
(за даними технічного паспорта ФОП "Долгушев К.О.") з влаштуванням вхідної групи в житловому будинку

вул. Ковпака буд.4

Печерський

73,2

1 109,16

виконано

14

31.01.2017

Фізична особа

-

Реконструкція нежитлових приміщень №1,2,3 (групи приміщень №61-б) (в літ. "А") під офіс загальною
площею 33,00 кв. м (за даними технічного паспорту ФОП "Долгушев К.О.")

Кловський узвіз буд. 14/24

Печерський

33

944,84

виконано

15

31.01.2017

Фізична особа

-

Реконструкція нежитлових приміщень №1,2,3,4,5 (групи приміщень №61-а) з №1 по №12 (групи приміщень
№65) (в літ. "А") під офіс загальною площею 407,40 кв. м (за даними технічного паспорту ФОП "Долгушев
К.О.")

Кловський узвіз буд. 14/24

Печерський

407,4

13 864,50

виконано

16

02.02.2017

Фізична особа

-

Реконструкція квартири №67 під нежитлове приміщення (аптеку)з влаштуванням окремого входу

просп. Оболонський буд.10

Оболонський

54,1

1 211,86

виконано

17

02.02.2017

ТОВ "КЖБК БМУ-1"

38012908

Реконструкція квартири №6 (переведення у нежитлове приміщення) під магазин продовольчих товарів
загальною площею 34,70 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "БТІ Плюс")

вул. Межова буд. 23б

Подільський

34,7

390,26

виконано

18

02.02.2017

ТОВ "КЖБК БМУ-1"

38012908

Реконструкція квартири №4 (переведення у нежитлове приміщення) під магазин непродовольчих товарів
загальною площею 45,50 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "БТІ Плюс")

вул. Межова буд. 23б

Подільський

45,5

472,42

виконано

довідка від
08.02.2017
№050/08-992
довідка від
08.02.2017
№050/08-997
довідка від
08.02.2017
№050/08-993
довідка від
08.02.2017
№050/08-994
довідка від
02.02.2017
№050/08-995
довідка від
17.02.2017
№050/08-1296
довідка від
07.03.2017
№050/08-050/С11/2-1855
довідка від
16.02.2017
№050/08-1288
довідка від
22.02.2017
№050/08-1447
довідка від
14.02.2017
№050/08-1145

19

02.02.2017

ТОВ "КЖБК БМУ-1"

38012908

Реконструкція квартири №5 (переведення у нежитлове приміщення) під магазин продовольчих товарів
загальною площею 38,80 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "БТІ Плюс")

вул. Межова буд. 23б

Подільський

38,80

451,88

виконано

20

02.02.2017

ТОВ "КЖБК БМУ-1"

38012908

Реконструкція квартири №2 (переведення у нежитлове приміщення) під магазин непродовольчих товарів
загальною площею 40,70 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "БТІ Плюс")

вул. Межова буд. 23б

Подільський

40,70

431,34

виконано

21

02.02.2017

ТОВ "КЖБК БМУ-1"

38012908

Реконструкція квартири №7 (переведення у нежитлове приміщення) під магазин непродовольчих товарів
загальною площею 38,30 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "БТІ Плюс")

вул. Межова буд. 23б

Подільський

38,30

410,80

виконано

22

02.02.2017

ТОВ "КЖБК БМУ-1"

38012908

Реконструкція квартири №3 (переведення у нежитлове приміщення) під магазин непродовольчих товарів
загальною площею 40,90 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "БТІ Плюс")

вул. Межова буд. 23б

Подільський

40,90

431,34

виконано

23

02.02.2017

ТОВ "КЖБК БМУ-1"

38012908

Реконструкція квартири №8 (переведення у нежитлове приміщення) під магазин непродовольчих товарів
загальною площею 83,80 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "БТІ Плюс")

вул. Межова буд. 23б

Подільський

83,80

451,88

виконано

24

03.02.2017

Фізична особа

-

Реконструкція квартири загальною площею 32,20 кв. м (за даними технічного паспорту ФОП Барташук О.В.)

бульв. Чоколівський буд.14
кв.64

Солом'янський

32,20

883,22

виконано

25

03.02.2017

Фізична особа

-

будівництво житлового будинку літ. "А"

вул. Патріотів, буд.74

Солом'янський

1098,30

225 590,82

виконано

26

06.02.2017

Фізична особа

-

Реконструкція за рахунок розширення квартири №22 та приєднання горища без зміни зовнішньої
конфігурації покрівлі

вул. Гончара Олеся буд. 45а
кв.22

Шевченківський

112,80

11 297,00

виконано

27

06.02.2017

Фізична особа

-

Реконструкція квартири №10 з приєднанням частини горищного простору

вул. Михайлівська буд. 16а
кв.10

Шевченківський

144,2

17 726,02

виконано

28

06.02.2017

Фізична особа

-

Реконструкція нежитлового приміщення №90 (колишня квартира №90) загальною площею 45,6 кв.м (за
даними технічного паспорту суб'єкт господарювання ТОВ "Проекттехсервісбуд") під адміністративне
приміщення із влаштуванням вхідної групи

провулок Кривоноса
Максима буд.7

Солом'янський

45,6

410,80

виконано

довідка від
13.02.2017
№050/08-1131

29

06.02.2017

Фізична особа

-

Будівництво 2-х поверхового житлового будинку загальною площею 454,5 кв. м (в т.ч. гараж площею
забудови 33,9 кв.м) (за даними технічного паспорту суб'єкт господарювання ТОВ "Корунд Консалтінг") літ
"А"

провул. Заремби Владислава,
33/8 (колишній Радянський )
/ вул. Стрілкова,6

Голосіївський

454,5

86 391,24

виконано

довідка від
13.02.2017
№050/08-1132

30

06.02.2017

Фізична особа

-

Будівництво індивідуального житлового будинку садибного типу літ. "А" загальною площею 123,50 кв. м (І
черга) з вбудованими нежитловими приміщеннями для влаштування стоматологічного кабінету загальною
площею 98,10 кв. м (ІІ черга) (за даними технічного паспорту ТОВ «Едванс-Інформ»)

вулиця Чигоріна буд. 39

Печерський

221,6

20 149,74

виконано

довідка від
03.04.2017 №
050/08/2653

31

07.02.2017

ТОВ "Істрейт"

37213365

Реконструкція нежитлових приміщень (в літ."А") з прибудовою під магазин продовольчих та непродовольчих
товарів загальною площею 1035,50 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "БТІ Консалтинг") (в т.ч.
магазин продовольчих товарів - 504,48 кв.м, магазин непродовольчих товарів - 89,02 кв.м, складські
просп. Лісовий буд.4
приміщення - 11,40 кв. м, адміністративно-побутові приміщення - 30,00 кв. м, підсобні приміщення - 381,70
кв.м, тамбур - 8,70 кв.м, технічні приміщення - 10,20 кв.м)

Деснянський

1035,5

153 331,10

виконано

довідка від
18.10.2017 №
050/08-8673

32

07.02.2017

Фізична особа

-

Реконструкція (з розширенням) квартири №175 загальною площею 276,90 кв.м (за даними технічного
паспорту ТОВ "Старцун-Груп")

просп. Голосіївський (40річчя Жовтня) буд. 62 кв. 175

Голосіївський

276,9

9 119,76

виконано

Деснянський

4122,1

846 679,34

виконано

довідка від
14.02.2017
№050/08-1184

33

07.02.2017

ТОВ "Комфорт Лайф 2000"
ПП "Аглайс"

38202956
32222610

Будівництво багатоповерхового житлового будинку (загальна площа квартир 3225,80 кв. м) з центром
дозвілля (в т.ч. вбудовано-прибудовані, вбудовано-прибудовані нежитлові приміщення загальною площею
896,30 кв. м (за даними технічної інвентаризації ФОП Дубенко С.В.)(ІІІ черга, секція №3)

просп. Броварський, вул.
Кузбаська, пров.
Путивльський, частина вул.
Бобринецької і вул.
Ушицької

38202956
32222610

Будівництво багатоповерхового житлового будинку (загальна площа квартир 2970,50 кв. м) з центром
дозвілля (в т.ч. вбудовано-прибудовані, вбудовано-прибудовані нежитлові приміщення загальною площею
1044,10 кв. м (за даними технічної інвентаризації ФОП Дубенко С.В.) в складі ІV черги, секції №4

просп. Броварський, вул.
Кузбаська, пров.
Путильський, частина вул.
Бобринецької і вул.
Ушицької

Деснянський

4014,6

824 598,84

виконано

бульв. Дружби Народів
буд.42

Печерський

468,9

179 188,65

виконано

Оболонський

1658,9

130 367,38

виконано

Солом'янський

2218,3

455 638,82

виконано

Шевченківський

18108,9

2 874 038,96

виконано

Дарницький

165

1 643,20

виконано

довідка від
14.02.2017
№050/08-1183

34

07.02.2017

ТОВ "Комфорт Лайф 2000"
ПП "Аглайс"

довідка від
23.03.2017
№050/08-2286

35

08.02.2017

ТОВ "Стімекс Ойл"

36440349

Реконструкція будівлі АЗК № 10 літ. "А" загальною площею 140,40 кв. м та будівництво навісу літ. "а"
площею забудови 328,50 кв. м (за даними технічної інвентаризації КМБТІ).

довідка від
21.02.2017
№050/08-1366

36

08.02.2017

ПАТ Київський
експерементальний
механічний завод "Зварка"

1284821

Реконструкція нежитлової будівлі літ "Е" загальною площею 1658,90 кв.м (за даними технічної інвентаризації проспект Степана Бандери
ФОП Левко Т.Г.) (І черга будівництва) у складі проекту реконструкції комплексу будівель та споруд з
буд.23 (колишній просп.
добудовою та розширенням для розміщення торгівельних закладів
Московський)

довідка від
10.04.2017 №
050/08-2926

37

08.02.2017

ТОВ "Форт Ріелт", ТОВ
"НД"КОНСАЛТ"

40301985,
37856383

Будівництво торговельного комплексу із закладами громадського харчування літ. "А" загальною площею
2218,30 кв. м (за даними технічного паспорту ТОВ "Бюро технічної інвентаризації") в складі проекту
будівництва багатофункціонального торговельного комплексу із закладами громадського харчування (ІІІ
черга)

довідка від
14.02.2017
№050/08-1181

38

09.02.2017

ТОВ "АС-МВК"

23727035

Будівництво житлового будинку літ. «А» загальною площею 18 108,9 кв. м (площа квартир 10294,90 кв. м) з
вбудованими, вбудовано – прибудованими, прибудованими нежитловими приміщеннями, офісами площею
вулиця Бульварно850,0 кв. м, паркінгом площею 3227,20 кв. м, (за даними технічної інвентаризації ФОП Лотаков В.В.) в складі Кудрявська буд. 21
проекту будівництва житлово-офісного будинку з елементами соціальної інфраструктури

довідка від
24.02.2017
№050/08-1528

39

10.02.2017

Фізична особа

-

Реконструкція нежитлового приміщення №453 громадського призначення (магазин) в літ."А" загальною
площею 165,00 кв.м (за даними технічного паспорту ПП"Актив Інвест" суб'єкт господарювання) з
влаштуванням пандусів

вул. Ползунова

вул. Княжий Затон буд.9

довідка від
21.02.2017
№050/08-1387

довідка від
14.06.2017 №
050/08-4844

40

10.02.2017

Фізичні особи

-

Реконструкція квартири №134 загальною площею 68,00 кв.м(за даними технічного паспорту ФОП Барташук
О.В.

Русанівська Набережна буд.6
кв.134

Дніпровський

68

472,42

виконано

Будівництво торгівельно-офісного комплексу із вбудованими приміщеннями літ. "Ш" загальною площею
18607,40 кв.м (в т.ч нежитлові приміщення загальною площею 14337,30 кв.м (в т.ч офіси загальною площею
11486,40 кв.м, торгівельні загальною площею 870,30 кв.м, підземний паркінг загальною площею 1699,60
на перетині вул. Набережнокв.м, надземний паркінг загальною площею 281,00 кв.м), МЗК загальною площею 4270,10 кв.м (в т.ч
Хрещатицька та Нижній Вал
технічні приміщення загальною площею 1069,70 кв.м)) (за даними технічної інвентаризації ТОВ
(вул.Ярославська,58)
"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ, РЕЄСТРАЦІЇ, ТА ОЦІНКИ НЕРУХОМОГО
МАЙНА") із знесенням існуючих будівель (ІІ черга) на перетині вул. Набережно-Хрещатицької та Нижній
Вал (вул. Ярославська,58)

Подільський

18607,4

3 472 287,00

виконано

просп. Степана Бандери, 23
(колишній просп.
Московський)

Оболонський

14878

531 164,40

виконано

вул. Грушевсько Михайла, 3

Печерський

262,5

8 585,72

виконано

Святошинський

1404,8

288 545,92

виконано

Оболонський

5948,4

195 273,78

виконано

Шевченківський

16161,3

3 190 209,96

виконано

Шевченківський

30,7

225,94

виконано

вул. Регенераторна буд.4

Дніпровський

87,3

308,10

виконано

вул. Кропивницького, 10

Печерський

1088

84 645,34

виконано

між вул. Бориса Гмирі та
вул. Колекторною

Дарницький

1676,6

344 373,64

виконано

вул. Кропивницького, 10

Печерський

1430,8

196 804,80

виконано

вул. Сім'ї Хохлових буд.8

Шевченківський

3597,3

229 792,44

виконано

Дарницький

261,8

103,80

виконано

Солом'янський

1150,5

830,40

виконано

Оболонський

746,6

109 425,96

виконано

Шевченківський

486,4

12 331,44

виконано

41

10.02.2017

ТОВ "Торговельнаенергетична компанія
"Енергоінвест"

31086051

42

10.02.2017

ТОВ "Традиції плюс"

39442883

43

10.02.2017

ТОВ "Дніпро Девелопмент
Партнерз"

33448607

44

10.02.2017

ПАТ "Київтрансекспедиція"

3120242

Будівництво виробничо-складської будівлі літ."Г" загальною площею 1404,80 кв. м (за даними технічного
паспорту ТОВ "Лідер Плюс") в складі реконструкції майнового комплексу

вул. Туполєва Академіка, 23

довідка від
28.02.2017
№050/08-1618

45

10.02.2017

ТОВ "Центросервіс"

31899531

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "Б" загальною площею 5948,40 кв. м (за даними технічної
інвентаризації ФОП Солоха Ігор Олегович) (ІІІ черга, І пусковий комплекс) у складі проекту реконструкції
комплексу будівель та споруд з добудовою та розширенням для розміщення торгівельних закладів

просп. Степана Бандери
(колишній просп.
Московський), 23

довідка від
31.01.2017 №
050/08-678

46

15.02.2017

Комунальне підприємство з
питань будівництва
житлових будинків
"Житлоінвестбуд-УКБ"

31958324

47

16.02.2017

Фізичні особи

2930314275

48

16.02.2017

Фізичні особи

1929211407

довідка від
28.02.2017№
050/08-1617
довідка від
17.02.2017
№050/08-1297
довідка від
24.02.2017
№050/08-1527

довідка від
24.02.2017
№050/08-1529
довідка № 050/08050/Т-77/3-1581 від
27.02.2017
*

49

16.02.2017

Фізична особа

довідка від
24.02.2017
№050/08-1542

50

16.02.2017

ТОВ "Будеволюція", ТОВ
"КЖБК БМУ-1"

34284328,
38012908

1818408882

*

51

17.02.2017

ТОВ "Капітальні інвестиції"

32830051

довідка від
23.08.2017 №
050/08-6896

52

17.02.2017

ТОВ "Проф-Інвестгруп"

35059566

*

53

20.02.2017

ПАТ "Акціонерна страхова
компанія "Інго Україна"

16285602

довідка від
22.08.2018 №
050/18-5904
довідка від
22.08.2018 №
050/18-5885
довідка від
11.04.2017 №
050/08-2988
довідка від
13.04.2017 №
050/08-3060
довідка від
20.04.2017 №
050/08-3228

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "Д" загальною площею 14878,00 кв. м (за даними технічної
інвентаризації ФОП Левко Тетяни Григорівни) ( ІІ черга) у складі проекту реконструкції комплексу будівель
та споруд з добудовою та розширенням для розміщення торгівельних закладів
Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ. "Б" під торгово- офісну будівлю з заклададом громадського
харчування загальною площею 262,50 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ
"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД")

Будівництво житлового будинку загальною площею 16161,30 кв. м (квартири - 11 640,60 кв. м, вбудовані
нежитлові приміщеннями - 669,90 кв. м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ "Міськспецексперт") в
вулиця Шулявська буд. 32
складі проекту будівництва житлового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними
приміщеннями та підземним паркінгом (І черга).
Реконструкція увартири №3 Загальною площею 30,70 кв.м (за даними технічного паспорту ФОП Ананьєв
Авіаконструктора Ігоря
Євген Олександрович) під нежитлове приміщення (офіс) з влаштуванням окремої вхідної групи в житловому
Сікорського, 6 кв.3
будинку
Реконструкція квартири №16-174 під магазин продовольчих та непродовольчих товарів
Реконструкція будинку №10 в частині реконструкції дворівневої квартири №39 із забудовою терас для
розміщення двох квартир (квартира №39 загальною площею 292,60 кв.м та квартира №50 загальною площею
795,40 кв. м)
Будівництвом блоку соціально-побутового обслуговування (будівля закладу громадського харчування
швидкого обслуговування - фаст-фуд) № 61 літ. «А» загальною площею 1676,60 кв. м (за даними технічної
інвентаризації ТОВ «МІСЬКСПЕЦЕКСПЕРТ») у складі 12 пускового комплексу 1 черги проекту будівництва
багатоповерхових житлових будинків з об’єктами торговельно-офісно-розважального та соціальнопобутового призначення.
Реконструкція частини будинку №10 в частині реконструкції дворівневої квартири №42 із забудовою терас
для розміщення трьох квартир загальною площею 1430,80 кв.м (в т.ч квартира № 42 - 199,40 кв. м, квартира
№51,52 - 424,80 кв.м, квартира №53-806,60 кв.м)
Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літера "XV (цифра)" під адміністративно офісну будівлю
загальною площею 3597,30 кв. м (за даними технічного паспорту ТОВ "ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ")
Реконструкція групи нежитлових приміщень №1 адміністративної будівлі літ. "Б" під медичний центр
"Сімейного лікаря" загальною площею 261,80 кв. м ( за даними технічного паспорту ТОВ "Акропром")
Реконструкція груп нежитлових приміщень № 197, № 200, № 203 (в літ. "А") під магазин продовольчих та
непродовольчих товарів з розвантажувальною рампою загальною площею 1150,50 кв. м (за даними
технічного паспорту ТОВ "Содель")
Реконструкція нежитлових приміщень торгово-офісного центру та групи приміщень №251а (в літ. "А")
загальною площею 746,60 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "Содель") під магазин продовольчих та
непродовольчих товарів
Реконструкція нежитлових приміщень №109 (літ. "А") та приміщень в прибудованій до неї нежитлової
будівлі (літ "А") загальною площею 486,40 кв.м з їх об`єднанням під магазин продовольчих та
непродоввольчих товарів (за даними технічного паспорту ТОВ "Содель")

вул. Ревуцького, 5а
вул. Липківського Василя
Метрополита, 25

54

21.02.2017

ТОВ "АТБ-торгстрой"

32010549

55

21.02.2017

ТОВ "АТБ-інвест"

30691543

56

21.02.2017

ТОВ "АТБ-інвест"

30691543

57

21.02.2017

ТОВ "АТБ-інвест"

30691543

Реконструкція нежитлових приміщень №2 (літ. "Б") загальною площею 539,60 кв.м (за даними технічного
паспорту ТОВ "Содель") під магазин продовольчих та непродовольчих товарів

Харківське шосе буд.166

Дарницький

539,6

19 576,68

виконано

58

22.02.2017

ПАТ "ЕСМА"

1367886

Реконструкція приміщень котельні літ "М" під пекарню з млином та адміністративно-господарськими
приміщеннями літ. "М" загальною площею 1103,20 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "БТІ
ЮКРЕЙНІАН ГРУП")

вул. Краснова Мколи, 27

Святошинський

1103,20

18 715,71

виконано

довідка від
13.11.2018 №
050/08-7744

59

23.02.2017

ТОВ "АТБ-маркет"

30487219

Реконструкція групи нежитлового приміщення №3 в літ. "А" загальною площею 543,70 кв. м (за даними
технічного паспорту ТОВ "СОДЕЛЬ") (в т.ч. магазин продовольчих товарів - 259,76 кв. м, магазин
непродовольчих товарів - 45,84 кв. м, складські приміщення - 97,00 кв. м, адміністративно-побутові
приміщення - 54,40 кв. м, підсобні приміщення - 60,00 кв. м, тамбур - 11,90 кв. м, технічні приміщення 14,80 кв. м) під магазин продовольчих та непродовольчих товарів з розвантажувальною рампою.

вул. Архітектора Ніколаєва,7

Деснянський

543,7

35 312,76

виконано

довідка від
03.03.2017 №
050/08-1759

60

24.02.2017

ПАТ "Каскад"

22900750

Будівництво житлового будинку літ. "А" загальною площею 8218,40 кв. м (в т.ч. квартири загальною площею
5740,80 кв. м, паркінг загальною площею 1301,00 кв. м, трансформаторна підстанція загальною площею
вул. Гоголівська , 47
32,70 кв. м) (за даними технічної інвентаризації ФОП Мурин С.О.)

Шевченківський

8218,4

1 429 263,72

виконано

вул. Ярослава Івашкевича, 5

вул. Деревлянська, 8Б

довідка від
24.03.2017
№050/08-2409
довідка від
07.03.2017
№050/08-1823

довідка від
14.03.2017
№050/08-2010

довідка від
05.04.2017
№050/08-2778

довідка від
27.03.2017 №
050/08-2432

довідка від
16.03.2017 №
050/08-2124

довідка від
16.03.2017 №
050/08-2126

довідка від
16.03.2017 №
050/08-2080

довідка від
16.03.2017 №
050/08-2120
довідка від
14.03.2017
№050/08-050/Д104/2-2022
Довідка від
24.03.2017
№050/08-2424
довідка від
14.03.2017
№050/08-050/К109/2-2023
довідка від
29.03.2017
№050/08-2562
довідка від
22.03.2017
№050/08-050/КО171-2282
довідка від
22.03.2017
№050/08-2269
довідка від
16.03.2017
№050/08-050/К85/4-2121

61

28.02.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Компаньйон"

30407505

Реконструкція групи нежитлових приміщень № 150а для пристосування під відокремлене відділення клініки
(в літ. «А») загальною площею 143,30 кв. м (за даними технічного паспорту ПП «АКТИВ ІНВЕСТ»)

38669164

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі – корпус № 8 (літ. «Ф») під багатоквартирний житловий
будинок літ. «Ф» з вбудованими нежитловими приміщеннями по бульв. Івана Лепсе, 6 в Солом’янському
районі м. Києва, а саме: ІІ черга – загальна площа будівлі 9 677,40 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир - 6
бульвар Вацлава Гавела
338,70 кв. м, загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень (офіси) - 1 935,10 (Івана Лепсе) буд. 6
кв. м, загальна площа місць загального користування - 1 403,40 кв. м) (за даними технічної інвентаризації
ТОВ «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ»).

пр. Героїв Сталінграда, 22

Оболонський

143,3

1 224,84

виконано

Солом'янський

9677,4

2 009 028,24

виконано

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А" загальною площею 1654,30 кв. м, нежитлової будівлі літ. "Б"
загальною площею 68,20 кв. м та будівництво гаражу літ. "Г" загальною площею 379,30 кв. м, елінгу літ. "В"
вул. Електриків, півострів
площею забудови 303,60 кв. м (за даними технічного паспорту ПП "ОЦКО") в складі проекту реконструкції
Рибальський
адміністративної будівлі зі спеціальними приміщеннями та елінгу для обслуговування та зберігання
службових катерів

Подільський

2405,4

414 618,72

виконано

Реконструкція груп приміщень №1, №2, №3 будівлі торгово-розважального комплексу культурнопросвітницького центру літ. "А" загальною площею 1311,10 кв. м (за даними технічного паспорту ТОВ
"СОДЕЛЬ").

Дарницький

1311,1

25 472,52

Недоплата

28.02.2017

ТОВ "РК "БАРБАРИС"

63

28.02.2017

ТОВ "БУДІНТРЕЙД",
Головне управління МВС
України в місті Києві

64

28.02.2017

Фізичні особи

28.02.2017

ТОВ "Комфорт Лайф 2000"
ПП "Аглайс"

38202956,
32222610

просп. Броварський, вул.
Будівництво багатоповерхового житлового будинку літ. "Д" загальною площею 4 416,80 кв. м (в т.ч. загальна
Кузбаська, пров.
площа квартир - 3 385,40 кв. м, загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих
Путивльський, частина вул.
приміщень – 274,90 кв. м, загальна площа місць загального користування - 756,50 кв. м) з центром дозвілля
Бобринецької і вул.
(за даними технічної інвентаризації ФОП ДУБЕНКО С. В.) (ІХ черга, секція №9).
Ушицької

Деснянський

4 505,60

936 303,84

виконано

28.02.2017

ТОВ "Комфорт Лайф 2000"
ПП "Аглайс"

38202956
32222610

Будівництво багатоповерхового житлового будинку літ. "Е" загальною площею 4484,20 кв. м (в т.ч. загальна
площа квартир - 3 122,20 кв. м, загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих
приміщень – 525,80 кв. м, загальна площа місць загального користування - 757,60 кв. м) з центром дозвілля
(за даними технічної інвентаризації ФОП ДУБЕНКО С. В.) (VІ черга, секція №6)

просп. Броварський, вул.
Кузбаська, пров.
Путивльський, частина вул.
Бобринецької і вул.
Ушицької

Деснянський

4 484,20

931 753,08

виконано

28.02.2017

ТОВ "Комфорт Лайф 2000"
ПП "Аглайс"

38202956
32222610

Будівництво багатоповерхового житлового будинку літ. "В" загальною площею 4 428,10 кв. м (в т.ч. загальна
площа квартир - 3 205,30 кв. м, загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих
приміщень – 280,90 кв. м, загальна площа комор - 174,60 кв. м, загальна площа місць загального
користування - 767,30 кв. м) з центром дозвілля (за даними технічної інвентаризації ФОП ДУБЕНКО С. В.)
(V черга, секція №5).

просп. Броварський, вул.
Кузбаська, пров.
Путивльський, частина вул.
Бобринецької і вул.
Ушицької

Деснянський

4 428,1

919 273,56

виконано

28.02.2017

ТОВ "Комфорт Лайф 2000"
ПП "Аглайс"

38202956
32222610

Будівництво багатоповерхового житлового будинку літ. "Г" загальною площею 4 416,30 кв. м (в т.ч. загальна
площа квартир - 3 377,40 кв. м, загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих
приміщень – 272,90 кв. м, загальна площа місць загального користування - 766,60 кв. м) та ганки
нежитлових приміщень площею 69,50 кв.м, вхід в цоколь із пандусом площею 18,70 кв.м з центром дозвілля
(за даними технічної інвентаризації ФОП ДУБЕНКО С. В.) (VІІІ черга, секція №8).

просп. Броварський, вул.
Кузбаська, пров.
Путивльський, частина вул.
Бобринецької і вул.
Ушицької

Деснянський

4505,1

936 200,04

виконано

3121566

Будівництво адміністративної будівлі літ. «А1» загальною площею 818,10 кв. м та будівель торговоскладських приміщень – літ. «Д1» загальною площею 82,60 кв. м, літ. «Д2» загальною площею 170,50 кв. м,
літ. «Д3» загальною площею 168,20 кв. м, літ. «Д4» загальною площею 342,20 кв. м, літ. «Д5» загальною
площею 343,80 кв. м, літ. «Д6» загальною площею 27,00 кв. м, літ. «Д7» загальною площею 57,80 кв. м, літ.
проспект Соборності 7-Б
«Д8» загальною площею 56,10 кв. м, літ. «Д9» загальною площею 114,70 кв. м, літ. «Д10» загальною площею
114,90 кв. м (за даними технічного паспорту ФОП Мурин Сергій Олександрович) в складі проекту
реконструкції з розширенням майнового комплексу під автоцентр (підприємство обслуговування населення)
(І черга).

Дніпровський

2 295,90

476 628,84

виконано

31607028

Будівництво лабораторно-виробничого комплексу по виготовленню лабораторного устаткування, а саме: І
черга: загальна площа частини будівлі літ. «XLVI» 5 051,40 кв. м (за даними технічної інвентаризації ФОП
«Мурин С.О.»); ІІ черга: загальна площа частини будівлі літ. «XLVI»
ул. Червоноткацька, 67
7 619,80 кв. м (за даними технічної інвентаризації ФОП «Мурин С.О.») у складі проекту реконструкції
нежилої будівлі (в літ. «XLVI») з новим будівництвом лабораторно-виробничого комплексу по виготовленню
лабораторного устаткування з автостоянкою.

Деснянський

12 671,20

2 630 541,12

виконано

62

65

66

67

68

3975040002

-

вул. Срібнокільська, 3 -д

01.03.2017

Приватне акціонерне
товариство "Українська
Автомобільна Корпорація"

70

01.03.2017

ТОВ "Науково-виробниче
підприємство
"Укроргсинтез"

71

01.03.2017

Фізична особа

-

реконструкція квартири № 167

вул. Щусєва, 8-а , кв. 167

Шевченківський

65,5

643,56

виконано

72

01.03.2017

ФОП Гайнуллін Володимир
Ілдарович

-

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А" загальною площею 888,40 кв. м (за даними технічної
інвентаризації ТОВ "Проекттехсервісбуд") під станцію технічного обслуговування та адміністративні
приміщення

вулиця Тростянецька 58б

Дарницький

888,4

108 990,00

виконано

73

01.03.2017

Фізична особа

-

Реконструкція квартир № 30 та № 31 (в літ. «А») з перерозподілом їх площ загальною площею 83,20 кв. м (за
даними технічних паспортів ТОВ «ПРОГРЕС ЖКГ») (в т.ч. квартира №30 – 12,60 кв. м, квартира №31 –
вулиця Гоголівська 1-3
70,60 кв. м).

Шевченківський

83,2

1 266,36

виконано

74

01.03.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"УКРТЕЛЕПОРТ"

Завершення будівництва об`єкту незавершеного будівництва автобусного парку (допоміжний корпус) літ. "З2" загальною площею 2160,10 кв. м та будівництво виробничої бази з обслуговування та керування
вул. Електротехнічна, 47
автотранспортом і системами супутникового зв`язку літ. "Ж-2" загальною площею 3989,50 кв. м, насосної літ.
"И-1" загальною площею 42,10 кв. м (ІІІ черга).

Деснянський

6 191,70

1 276 656,96

виконано

75

01.03.2017

Фізична особа

будівництво індивідуального житлового будинку літ. «А» загальною площею 470,90 кв. м (за даними
технічного паспорту ТОВ «Старцун-Груп»).

вул. Нікопольська, 35

голосіївський

470,9

97 758,84

виконано

76

02.03.2017

ПП "Консул-Партнер"

Реконструкція торгівельного комплексу з закладом громадського харчування літ. "А" загальною площею
2098,70 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "Фокус Проект")

вул. Срібнокільська, 3 є

Дарницький

2098,7

435 690,12

виконано

77

02.03.2017

Фізична особа

Реконструкція дворівневої квартири №7 шляхом влаштування 3-го рівня, загальною площею 138,7 кв.м (за
даними технічного паспорту ТОВ "Спеціалізовене бюро технічної інвентаризації")

вул. Боррисоглібська буд.16б
кв.7

Подільський

138,7

5 169,24

виконано

69

31090780

-

35792700

-

довідка від
10.03.2017
№050/08-050/К137/2-1979

78

03.03.2017

Фізична особа

-

Будівництво садибного житлового будинку з приміщеннями нежитлового призначення літ. "А" загальною
площею 2160,30 кв. м (в т.ч. загальна житлова площа - 152,80 кв. м) (за даними технічного паспорту ТОВ
"СПГ-СИСТЕМС")

вул. Щербаківського Данила
(Щербакова), 14

Реконструкція індивідуального житлового будинку літ. «Д» загальною площею 2465,20 кв. м (за даними
технічного паспорту ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ’ЄДНАННЯ ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ») (в т.ч. гараж
просп. Валерія
площею 490,50 кв. м; вбудовано-надбудовані нежитлові приміщення площею 1479,40 кв. м (в т.ч. виставкові Лобановського
приміщення галереї архітектурних робіт – 462,00 кв. м, приміщення архітектурної майстерні – 540,30 кв. м,
(Червонозоряний) буд.44
виставкові приміщення галереї скульптурних робіт – 477,10 кв. м))

Шевченківський

2 160,30

448 478,28

виконано

Солом'янський

2465,2

408 951,24

виконано

довідка від
29.03.2017 №
050/08-2564

79

03.03.2017

ТОВ "Зоряний дім"

довідка від
23.06.2017 №
050/08-050/к-119/2

80

03.03.2017

Фізична особа

-

Реконструкція приміщень житлового будинку літ. "А" загальною площею 498,80 кв. м та будівництвом
господарської будівлі (гостьовий будинок) літ. "Т" площею забудови 81,50 кв. м (за даними технічного
паспорту ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД").

вул. Гостинна, 3

Дарницький

580,3

112 415,40

виконано

81

06.03.2017

Фізична особа

-

Реконструкція квартири №41 під магазин непродовольчих товарів загальною площею 69,50 кв. м (за даними
технічного паспорту ТОВ "Архітектурне бюро технічних ідей") з влаштуванням додаткової вхідної групи

вул. І.Кудрі, 37

Печерський

69,5

311,40

виконано

82

06.03.2017

Фізична особа

-

Реконструкція квартири № 286 під магазин продовольчих товарів загальною площею 121,80 кв. м (за даними
вул. Теодора Драйзера, 10
технічного паспорту ТОВ «БЛАГОБУДКОНСАЛТ») з влаштуванням додаткової вхідної групи

Деснянський

121,8

4 899,36

виконано

83

06.03.2017

Фізична особа

-

Будівництво садового будинку загальною площею 1052,0 кв. м (за даними технічного паспорту ТОВ «Гранд
Плюс-В»)

Подільський

1052

218 395,20

виконано

84

06.03.2017

Фізична особа

-

Будівництво зблокованого житлового будинку літ. "А" загальною площею 1043,20 кв. м (за даними технічної
пров. Голосіївська 12
інвентаризації ФОП Ананьєв Є.О.)

Голосіївський

1043,2

216 568,32

виконано

85

06.03.2017

Фізична особа

-

Нове будівництво нежитлового приміщення №203 з подальшим використанням під кафе, загальною площею
вулиця Окіпної Раїси 4а
128,00 кв.м (згідно технічного паспорту ФОП "Солоха Ігор Олегович")

Дніпровський

128

26 572,80

виконано

86

07.03.2017

Фізичні особи

-

Будівництво житлового будинку квартирного типу літ. "А" заг. Площ. 2043,40 кв.м (за даними технічного
паспорту ТОВ "БТІ Консалтинг")

Деснянський

2043,4

424 209,84

виконано

довідка від
22.03.2017 №
050/08-2280

87

07.03.2017

ТОВ "Глобал-Інвест ЛТД"

39469795

Будівництво житлового будинку літ. «А» загальною площею 7 959,30 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир - 5
вулиця Леніна, 2-А, 2-Б,
464,10 кв. м, площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень – 1 304,60 кв. м,
вулиця Волошкова 2, 4
площа місць загального користування – 1 190,60 кв. м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ
(мікрорайон "Жуляни")
«Всеукраїнське бюро технічної інвентаризації, реєстрації та оцінки нерухомого майна»).

Солом'янський

7959,3

1 652 350,68

виконано

довідка від
16.03.2017 №
050/08-2083

88

07.03.2017

ТОВ "ОПКО"

37118811

будівництво багатофункціонального торгівельно-комерційного комплексу літ. "А" загальною площею 10
850,90 кв. м (за даними технічного паспорту ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД")

Святошинський

10850,9

1 916 053,84

виконано

довідка від
17.03.2017
№050/08-2143

89

09.03.2017

ТОВ "Будівельні мережі",
ПАТ "ТУРБОТА"

32846564,
30784145

Будівництво житлового будинку №1А загальною площею 46 677,10 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир - 27
537,60 кв. м, загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень – 2 467,90
кв. м, загальна площа паркінгу - 8 697,00 кв. м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ "ПРОФІ П.Л.Ю.С.") вулиця Старокиївська буд. 10
в складі проекту будівництво, експлуатація та обслуговування житлового будинку з вбудованоприбудованими приміщеннями соціально-побутового призначення та підземним паркінгом.

Шевченківський

46677,1

5 189 509,10

виконано

довідка від
31.03.2017
№050/08-2614

90

10.03.2017

Підприємство з іноземними
інвестиціями "Амік
Україна"

30603572

Голосіївський

620,2

52 377,48

виконано

довідка від
24.03.2017
№050/08-2425

91

10.03.2017

ТОВ "Бауріс"

36162099

Дарницький

1264

585 888,56

виконано

довідка від
22.03.2017
№050/08-2266

92

10.03.2017

ТОВ "Валголд Україна"

37921546

реконструкція будівлі складу ВМТП літ. "З" та будівлі компресорної станції літ. "О" під виробничо-складську
будівлю з офісними приміщеннями літ. "З" загальною площею 4916,90 кв. м (за даними технічного паспорту вулиця Сосніних Сім'ї, 9
ТОВ "МЕЖРЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІС-ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ")

Святошинський

4916,9

264 458,08

виконано

довідка від
07.04.2017
№050/08-2892

93

10.03.2017

ТОВ "Комфорт Лайф 2000"
ПП "Аглайс"

38202956,
32222610

просп. Броварський, вул.
Будівництво багатоповерхового житлового будинку загальною площею 4 582,60 кв. м (в т.ч. загальна площа
Кузбаська, пров.
квартир - 3 192,40 кв. м, загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень –
Путивльський, частина вул.
558,20 кв. м, загальна площа місць загального користування - 832,00 кв. м) з центром дозвілля (за даними
Бобринецької і вул.
технічної інвентаризації ФОП ДУБЕНКО С. В.) (VІІ черга, секція №7).
Ушицької

Деснянський

4582,6

951 347,76

виконано

довідка від
23.03.2017
№050/08-050/М112/2-2348

94

10.03.2017

Фізична особа

-

Реконструкція квартир №33 та №34 з їх об'єданням в квартиру загальною площею 105,80 кв. м (за даними
технічного паспорту ТОВ "ЛЕКСТАТУС ГРУП")

провулок Михайлівський 9
кв.33 та 34

Шевченківський

105,8

809,64

виконано

Довідка № 050/08050/Д-140/2-2287
від 23.03.2017

95

13.03.2017

Фізична особа

-

Реконструкція квартири з приєднанням частини горища без зміни конфігурації даху будинку загальною
площею 463,00

вулиця Протасів Яр 8 кв.88

Солом'янський

463

19 016,16

виконано

Довідка № 050/08050/Ш-141/2-2281
від 22.03.2017

96

13.03.2017

Фізична особа

-

реконструкція нежитлового будинку під офісний центр літ. "А" загальною площею 823,10 кв.м (за даними
технічного паспорту ТОВ "Прогрес ЖКГ")

вул. Богдана Хмельницького,
62

Шевченківський

823,1

62 155,44

виконано

довідка від
14.03.2017
№050/08-050/Б116/2-2027
довідка від
21.03.2017
№050/08-050/ш111/2-2212
довідка від
05.04.2017
№050/08-050/Л101/2-2755
Довідка № 050/08050/К-177-2274 від
22.03.2017
довідка від
22.03.2017
№050/08-050/М81/1-2268
довідка від
15.12.2017 №
050/08-050/КО158/1-10472

37588294

вул. Лінія, 4, діл. 2 (с/т
"Більшовик")

вул. Толстого, 47

проспект Палладіна
Академіка 16/39

Реконструкція будівлі АЗС загальною площею 370,10 кв. м та будівництво шиномонтажу літ. "5" загальною
площею 21,10 кв. м, навісу заправної галереї АЗК літ. "3" площею забудови 213,00 кв. м, заправника газу
вул. Набережностаціонарний ЗГС-10 літ. "12" площею забудови 16,00 кв. м (за даними технічного паспорту КП БРР БР БТІ) Корчуватська, буд. 11
в складі проекту реконструкції АЗС з влаштуванням АГЗП
Будівництво будинку АЗС, кафе-магазин, автомийка літ. "Д" загальною площею 469,90 кв. м та навісу літ.
"д" площею забудови 794,10 кв. м (за даними технічного паспорту КМБТІ) в складі проекту реконструкції
шосе Харківське, 68
АЗК з будівництвом кафе-магазину та автомийки

Довідка № 050/082284 від 23.03.2017

97

13.03.2017

ПАТ "Діамантбанк"

23362711

капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. "В" загальною площею 131,0 кв.м (за даними суб'єкта
господарювання ТОВ "Девелопмент Естейт")

8751177

Довідка № 050/082404 від 23.03.2017

98

15.03.2017

Національна академія
внутрішніх справ

довідка від
22.03.2017
№050/08-2234

99

15.03.2017

Фізична особа

25835668

35466188

-

площа Контрактова буд. 8

Подільський

131

498,24

виконано

Будівництво житлового будинку з підземним паркінгом та об’єктами соціально-побутового призначення на
вул. Солом’янська, 20-А в Солом’янському районі м. Києва, а саме: І черга: житлова секція № 1 літ. "А"
загальною площею 10 508,60 кв. м (загальна площа квартир – 7 604,70 кв. м, загальна площа загальна площа
вул. Солом'янська буд. 20А
вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень - 446,00 кв. м загальна площа місць
загального користування - 2 457,90 кв. м) (за даними технічної інвентаризації Технічна інвентаризація
об’єктів нерухомого майна фізична особа-підприємець Дубенко С.В.) та ТП загальною площею 57,95 кв. м.

Солом'янський

10566,55

2 035 850,16

виконано

Реконструкція житлового будинку літ. "А" загальною площею 740,60 кв. м (в т. ч. гараж площею 38,20 кв.
м.) та будівництво господарської споруди - навісу літ. "Е" площею забудови 37,70 кв. м по вул. Яслинська,
6/4

вул. Ялтинська буд. 6/4

Солом'янський

778,3

52 460,52

виконано

будівництво храму літ. «Б» загальною площею 84,00 кв. м (за даними технічного паспорту ТОВ «ГРАНД
ПЛЮС-В») у складі проекту будівництва храму по вулиці (І черга)

вул. Щусеєва буд. 12а

Шевченківський

84

17 438,40

виконано

Дарницький

328

68 092,80

виконано

Оболонський

252,8

25 202,64

виконано

Подільський

1287,4

64 387,62

виконано

Дарницький

1943,7

407 788,26

виконано

Шевченківський

29,4

41,96

виконано

довідка від
30.03.2017
№050/08-2605

100

15.03.2017

Релігійна громада
Української Православної
Церкви парафії Святителя
Петра Могили

довідка від
21.04.2017 №
050/08-3300

101

16.03.2017

ТОВ "Столичний актив"

*

102

17.03.2017

Фізична особа

103

17.03.2017

ПАТ "Завод Молочної
Кислоти"

104

17.03.2017

ТОВ "Агроринок"

105

17.03.2017

Фізичні особи

довідка від
10.04.2017
№050/08-2901

106

20.03.2017

Комунальне підприємство з
питань будівництва
житлових будинків
"Житлоінвестбуд-УКБ"

31958324

будівництво житлового будинку літ. "А" загальною площею 15 611,70 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 11
143,10 кв. м, загальна площа вбудованих нежитлових приміщень 451,20 кв. м, площа технічних приміщень
вулиця Крушельницької
305,20 кв. м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ") в складі
Соломії, 15-А
проекту будівництва житлових будинків, в тому числі доступного житла та будівництво загальноосвітньої
школи з басейном (4 пусковий комплекс, І черга)

Дарницький

15571

3 177 629,40

виконано

довідка від
10.04.2017 №
050/08-2938

107

20.03.2017

Комунальне підприємство з
питань будівництва
житлових будинків
"Житлоінвестбуд-УКБ"

31958324

будівництво житлового будинку літ. "А" загальною площею 15 108,90 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 11
067,10 кв. м, загальна площа вбудованих нежитлових приміщень 454,40 кв. м, площа технічних приміщень
вулиця Крушельницької
211,00 кв. м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ") в складі
Соломії, 15
проекту будівництва житлових будинків, в тому числі доступного житла та будівництво загальноосвітньої
школи з басейном (3 пусковий комплекс, І черга)

Дарницький

15108,9

3 092 804,00

виконано

31958324

будівництво житлового будинку літ. "А" загальною площею 16 687,20 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 12
286,20 кв. м, загальна площа вбудованих нежитлових приміщень 458,50 кв. м, площа технічних приміщень
вулиця Крушельницької
246,50 кв. м) (за даними технічної інвентаризації КМБТІ) в складі проекту будівництва житлових будинків, в
Соломії, 11
тому числі доступного житла та будівництво загальноосвітньої школи з басейном (2 пусковий комплекс, І
черга)

Дарницький

16687,2

3 413 089,32

виконано

33599166

Будівництво житловий будинок літ. "А" загальною площею 11 380,20 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 8347,70 кв. м, загальна площа вбудованих нежитлових приміщень - 419,30 кв. м) та ТП літ. "Б" загальною
площею 143,40 кв. м (за даними технічної інвентаризації ТОВ "Центр технічної інвентаризації") в складі
проекту будівництва житлового комплексу та житлових будівель спеціального призначення (ІІІ черга)

Святошинський

11523,6

2 362 529,52

виконано

довідка від
23.03.2017
№050/08-2285
довідка від
29.03.2017
№050/08-2563
довідка від
27.03.2017
№050/08-2431

382119

23531473

-

Будівництво храму літ. «А» загальною площею 156,20 кв. м, трапезної (адміністративна будівля священника)
літ. «Б» загальною площею 121,20 кв. м, будинку охорони літ. «В» загальною площею 21,30 кв. м, каплиці
літ. «Г» загальною площею 20,60 кв. м та господарської споруди – вбиральні літ. «Д» площею забудови 8,70 вул. Зарічна, 45
кв. м (за даними технічного паспорту ТОВ «ЛІДЕР ПЛЮС») у складі проекту будівництва храму Святого
Євангеліста Іоана Богослова.
просп. Героїв Сталінграда, 4
Реконструкція квартири №36 з приєднанням частини горища без зміни конфігурації даху
корп. 2 (секція 1) кв.36
Реконструкція приміщень адміністративної будівлі "Заводоуправління" літ. "Б" загальною площею 1287,40
вул. Кирилівська (Фрунзе),
кв. м (за даними технічного паспорту ТОВ "МЕЖРЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІС-ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ
53
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ")
Будівництво торгівельного комплексу літ. "А" загальною площею 1876,00 кв. м, навісу літ. "Б" площею
вулиця Вербицького
забудови 27,70 кв. м, павільйону-навісу літ. "В" площею забудови 40,00 кв. м (за даними технічного паспорту
Архітектора 32
ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД")
реконструкція квартири № 43 під магазин непродовольчих товарів з влаштуванням окремого входу (за
даними технічного паспорту ТОВ "Проекттехсервісбуд"

вулиця Щербаківського
Данила 56/7 кв.43

Довідка від
11.04.2017 №
050/08-2949

108

20.03.2017

Комунальне підприємство з
питань будівництва
житлових будинків
"Житлоінвестбуд-УКБ"

довідка від
07.04.2017
№050/08-2846

109

20.03.2017

ГУ Міністерства оборони
України, ТОВ "ІНВЕСТБУДРЕСУРС"

110

20.03.2017

Фізична особа

-

реконструкція нежитлового приміщення №411 загальною площею 48,20 кв.м (за даними технічного паспорту вул. Чавдара Єлизавети
ТОВ "Укртехексперт" під житлову квартиру в житловому будинку
буд.13 кв. 411

Дарницький

48,2

352,92

виконано

111

20.03.2017

Фізична особа

-

реконструкція нежитлового приміщення №412 загальною площею 64,80 кв.м (за даними технічного паспорту вул. Чавдара Єлизавети
ТОВ "Укртехексперт" під житлову квартиру в житловому будинку
буд.13 кв. 412

Дарницький

64,8

1 162,56

виконано

Шевченківський

24273

3 418 923,26

виконано

Солом'янський

24791,9

3 179 231,48

виконано

довідка від
29.03.2017
№050/08-050/Ф107/2-2555
довідка від
29.03.2017
№050/08-050/Ф68/5-2566

довідка від
28.03.2017 №
050/08-2473

довідка від
28.03.2017 №
050/08-2474

112

113

20.03.2017

20.03.2017

ТОВ "Укрбуд Девелопмент"
ПРАТ "Домобудівельний
комбінат №1"

ТОВ "Укрбуд Девелопмент"
ПФ "Олімп ЕКС"

вул. Львівська, 15

32920218,
25594168

будівництво житлового будинку літ. "2А" (ІІ черга) в складі проекту будівництва комплексу житлових
будинків з вбудованими приміщеннями, а саме:
1 пусковий комплекс: секція № 1 загальною площею 12 379,10 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир - 9 142,60
кв. м, загальна площа нежитлових вбудованих приміщень - 926,50 кв. м) (за даними технічної інвентаризації
узвіз. Герцена, 32
ТОВ "ПРОФІ П.Л.Ю.С.");
2 пусковий комплекс: секція № 2 загальною площею 11 893,90 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир - 8 652,50
кв. м, загальна площа нежитлових вбудованих приміщень - 965,30 кв. м) (за даними технічної інвентаризації
ТОВ "ПРОФІ П.Л.Ю.С.").

32920218,
22947792

будівництво житлового будинку літ. "1А" з паркінгом, а саме:
І черга: житловий будинок загальною площею 21 975,60 кв. м (за даними технічної інвентаризації ТОВ
"ПРОФІ П.Л.Ю.С.") (в т.ч. загальна площа квартир - 17 861,60 кв. м, загальна площа нежитлових вбудованих
вулиця Патріарха Мстислава
приміщень - 771,20 кв. м);
Скрипника 48/50
ІІ черга: підземний паркінг в житловому будинк літ. "1А" загальною площею 2 725,50 кв. м та
трансформаторна підстанція загальною площею 90,80 кв. м (за даними технічної інвентаризації ТОВ "ПРОФІ
П.Л.Ю.С.").

*

114

21.03.2017

Фізична особа

довідка від
05.04.2017
№050/08-2754

115

22.03.2017

Служба зовнішньої розвідки
України, ДПАТ "Будівельна
компанія "Укрбуд"

33240845,
33298371

довідка від
10.04.2017
№050/08-2898

116

22.03.2017

Комунальне підприємство з
питань будівництва
житлових будинків
"Житлоінвестбуд-УКБ"

31958324

довідка від
22.08.2018 №
050/18-5903

117

22.03.2017

ТОВ "АТБ-торгстрой"

32010549

*

118

22.03.2017

ТОВ "Продхіміндустрія"

32786385

довідка від
10.04.2017 №
050/08-050/С-146/32935

119

23.03.2017

Фізична особа

-

-

Реставрація фрагменту фасаду першого поверху та нежитлового приміщення з пристосуванням під магазин
непродовольчих товарів (в літ. «А») загальною площею 55,00 кв. м (за даними технічних паспортів ПП
«ОЦКО») з облаштуванням окремої вхідної групи.
будівництво житлового будинку літ. "1А" загальною площею 26 834,40 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 19 023,70 кв. м, загальна площа нежитлових вбудованих приміщень - 1 449,90 кв. м, підземний паркінг - 1
141,40 кв. м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ "ПРОФІ П.Л.Ю.С.") в складі проекту будівництва
житлового будинку з підземною автостоянкою.
Будівництво адміністративної будівлі літ. "А" загальною площею 756,20 кв. м (за даними технічного
паспорту ТОВ "БТІ ЮКРЕЙНІАН ГРУП") на ділянці №10-А в складі проекту будівництва житлових
будинків з об’єктами соціально-робутової інфраструктури у 26-А мікрорайоні житлового масиву
"Вигурівщина-Троєщина"

вул. Занковецького, 3/1

Печерський

55,00

1 615,46

виконано

проспект Голосіївський (40річчя Жовтня), 95

Голосіївський

26834,4

5 329 255,68

виконано

№10-А, 26-А мікрорайон
житлового масиву
"Вигурівщина-Троєщина"

Деснянський

756,2

158 650,76

виконано

Будівництво магазину продовольчих та непродовольчих товарів загальною площею 757,10 кв. м (за даними
технічного паспорту ТОВ "СОДЕЛЬ").

проспект Оболонський 36

Оболонський

757,1

158 839,58

виконано

Реконструкція будівлі готелю "Спорт" загальною площею 15 349,34 кв. м (в т.ч. вбудована трансформаторна
підстанція площею 68,61 кв. м)

вулиця Велика Васильківська
(Червоноармійська), 55

Печерський

15349,34

1 018 450,31

виконано

Дарницький

23,3

124,56

виконано

Дарницький

19656,2

4 080 627,12

виконано

Шевченківський

69,1

9 399,04

виконано

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ. "А" під магазин непродовольчих товарів загальною площею
вулиця Тепловозна, 22
23,3 кв. м (за даними технічного паспорту ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД")
Будівництво житлового будинку №18 літ. "А" загальною площею 19 656,20 кв. м (в т.ч. загальна площа
квартир - 13 792,70 кв. м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») у складі 3
черги будівництва багатоповерхових житлових будинків з об’єктами торговельно-офісно-розважального та
соціально-побутового призначення між вул. Бориса Гмирі та вул. Колекторною в Дарницькому районі м.
Києва (30 пусковий комплекс).
Реконструкція квартири № 57 загальною площею 69,10 кв. м (за даними технічного паспорту ТОВ
"УКРАЇНСЬКИЙ ІНЖЕНЕРНИЙ ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР").

довідка від
12.04.2017 №
050/08-3014

120

23.03.2017

ТОВ "Будеволюція"
ТОВ "Консультаційне бюро
НТТ"

*

121

27.03.2017

Фізична особа

-

122

27.03.2017

Фізична особа

-

реконструкція квартири № 6 загальною площею 69,70 кв. м (за даними технічного паспорту ТОВ
"Спеціалізоване бюро технічної інвентаризації" БТІ) в житловому будинку по просп. Георгія Гонгадзе, 20-К

просп. Георгія Гонгадзе, 20К кв.6

Подільський

69,7

272,74

виконано

123

27.03.2017

Фізична особа

-

будівництво індивідуального житлового будинку літ."А" загальною площею 493,6 (за даними технічного
паспорту ТОВ "Реєстраційно-експертний центр "АЛТАНА")

вулиця Одоєвського 16

Подільський

493,6

103 557,28

виконано

124

27.03.2017

Фізична особа

-

Реконструкція квартири №781 загальною площею 66,70 кв. м (за даними технічного паспорту ТОВ
«КОРУНД КОНСАЛТІНГ») у житловому будинку № 2-А.

вулиця Михайла Донця 2-А
кв. №781

Солом'янський

66,7

2 014,08

виконано

125

27.03.2017

Фізична особа

-

Реконструкція квартири №782 загальною площею 46,40 кв. м (за даними технічного паспорту ТОВ
«КОРУНД КОНСАЛТІНГ») у житловому будинку № 2-А.

вулиця Михайла Донця 2-А
кв. №781

Солом'янський

46,4

482,54

виконано

126

27.03.2017

ПП "Голден-Фарм"

Деснянський

2060,3

147 594,30

виконано

127

28.03.2017

Фізичні особи

Шевченківський

44,4

188,82

виконано

Дніпровський

32267,4

4 516 422,76

виконано

Шевченківський

741

6 210,08

виконано

Подільський

248,9

52 219,22

виконано

Святошинський

379,5

79 619,10

виконано

Печерський

2774,6

197 666,26

виконано

довідка від
05.04.2017
№050/08-050/КО204-2789
довідка від
14.04.2017 №
050/08-050/Ш183/2-3135
довідка
від11.04.2017 №
050/08-050/П-2252950
довідка від
10.04.2017 №
050/08-2934
довідка від
31.03.2017
№050/08-2613
довідка від
05.04.2017
№050/08-050/КО207-2788

34284328
23530597

32706692

-

між вул. Бориса Гмирі та
вул. Колекторною

вулиця Соляна 70

Реконструкція нежитлової будівлі з адміністративними та складськими приміщеннями літ. "XXVI" загальною
вулиця Магнітогорська 1
площею 2060,30 кв. м (за даними технічного паспорту КМБТІ)
реконструкція квартири № 63 загальною площею 44,40 кв. м (за даними технічного паспорту ТОВ
"Проекттехсервісбуд") під нежитлове приміщення (магазин непродовольчих товарів) з влаштуванням вхідної вул. Салютна, 9
групи
Будівництво ІІІ черги будівництва комплексу будівель житлового та соціально-культурного призначення з
вбудовано-прибудованими торгівельно-офісними приміщеннями та паркінгом, а саме:
3 пусковий комплекс: житловий будинок № 9 загальною площею 15624,90 кв. м (в т.ч. загальна площа
квартир 12 383,70 кв. м, загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень
267,60 кв. м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ «Майстерня архітектора І.Бикова»); 4 пусковий
комплекс: житлового будинку № 10 загальною площею 16 642,50 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 12
848,30 кв. м, загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 621,10 кв. м)
(за даними технічної інвентаризації ТОВ «Майстерня архітектора І.Бикова»).

вул. Воскресенська,
7 (будівельні адреси вул.
Воскресенська, 16-А та вул.
Воскресенська, 16)

довідка від
10.04.2017
№050/08-2899

128

30.03.2017

ТОВ "Максимум"

довідка від
10.04.2017 №
050/08-050/С-169/22929

129

31.03.2017

Фізична особа

-

Реставрація нежитлових приміщень з №1 по №3 групи приміщень №170-170В, нежитлового приміщення №1
приміщення №170-170Г та нежитлових приміщень групи приміщень №200 з частковою зміною перекриття та
вул. Хрещатик, 15/4
об`єднанням під магазин роздрібної торгівлі непродовольчими товарами групу приміщень № 200 загальною
площею 741,00 кв. м (за даними технічного паспорту ТОВ "СПГ-СИСТЕМС")

130

31.03.2017

Фізична особа

-

Будівництво громадського будинку літ. "Б" загальною площею 191,10 кв. м та господарських будівель - літ.
"В" загальною площею 29,90 кв. м, літ. "Г" загальною площею 15,00 кв. м, вбиральні літ. "Д" загальною
площею 8,20 кв. м, літ. "Е" загальною площею 4,70 кв. м (за даними технічного паспорту ПП "АКТИВ
ІНВЕСТ").

просп. Правди, 66

131

31.03.2017

Фізична особа

-

Будівництво зблокованого житлового будинку на дві квартири загальною площею 379,5 кв.м (за даними
паспорта ТОВ "БУДЕКСПЕРТ-1")

вулиця Білогородська 14

132

03.04.2017

Обслуговуючий кооператив
"Орсей Україна"

Реконструкція нежитлового будинку під зблокований житловий будинок літ. "А" загальною площею 2774,60
кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 2415,10 кв. м, площа вбудовано-прибудованих та прибудованих
приміщень 369,50 кв. м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ "КОРУНД КОНСАЛТІНГ")

вулиця Болсуновська
(Струтинського), 4

довідка від
14.04.2017 №
050/08-050/П-44/53097
довідка від
28.04.2017 №
050/08-050/К-175/33506
довідка від
11.04.2017 №
050/08-2987

32860384

39820694

довідка від
11.04.2017 №
050/08-2986
довідка від
13.04.2017 №
050/08-3064
довідка від
05.05.2017 №
050/08-050/Р-138/33684
довідка від
16.05.2018 №
050/08-3459
довідка від
13.04.2017 №
050/08-050/М-82/33058
довідка від
01.12.2017 №
050/08-050/К-179/210074

133

03.04.2017

ПАТ "Київмедпрепарат"

480862

Реконструкція приміщень складу флаконів загальною площею 1324,00 кв. м (за даними технічного паспорту
ТОВ "ВЛАДИКО")

пров. Чистяківському, 7/33

Святошинський

1324

237 220,86

виконано

134

03.04.2017

ПАТ "Київмедпрепарат"

480862

Реконструкція приміщень складу флаконів загальною площею 1379,80 кв. м (за даними технічного паспорту
ТОВ "ВЛАДИКО")

пров. Чистяківському, 7/33

Святошинський

1379,8

153 531,64

виконано

135

03.04.2017

Фізична особа

136

03.04.2017

ТОВ "БРЕНД-АП"

137

04.04.2017

Фізична особа

-

Комплекс нежитлових будівель літ. "а", "б", "в", "г", "д", "є", "ж" загальною площею 144,30 кв. м (в т.ч.
одноквартирний (садибний) будинок відпочинку літ. "а" загальною площею 15,70 кв. м, літ. "б" - 15,70 кв. м,
вулиця Старосільська 79/1
літ. "в" - 45,60 кв. м, літ. "г" - 53,20 кв. м, літ. "д" - 4,70 кв. м, літ. "є" - 4,70 кв. м, літ. "ж" - 4,70 кв. м за
даними технічного паспорту ТОВ "Проектант")

138

04.04.2017

Фізична особа

-

Реконструкція квартири №1, №13 з їх об`єднанням під квартиру №1 літ. "А" загальною площею 113,4 кв.м
(за даними технічного паспорту ТОВ "АРХ-ЮСТ-ПРОЕКТ")

вулиця Володимирська 18/2
кв.1

довідка від
11.04.2017 №
050/08-2989

139

05.04.2017

ПАТ фірма "Лісовий"

31457819

Будівництво критого ринку літ. "М" загальною площею 13490,10 кв. м (в т.ч. підзмемний паркінг - 2857,60
кв. м, паркінгу на даху - 3256,60 кв. м) в складі проекту реконструкції частини майнового комплексу ринку
"Лісовий" з підземним паркінгом та паркінгом на даху на вул. Миропільська, 2 у Деснянському районі м.
Києва. Будівництво критого ринку (І черга).

довідка від
20.04.2017 №
050/08-050/П-185/33250

140

05.04.2017

Фізична особа

Реконструкція квартири №10 з влаштуванням жилих приміщень в існуючому просторі горища над
зазначеною квартирою літ. "А" загальною площею 157,4 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ
"КОРУНД КОНСАЛТІНГ")

довідка від
04.05.2017 №
050/08-3600

141

07.04.2017

ГБК "Ямський", ТОВ
"Фондова
компапiя "УкраЇнський
фiнансовий альянс"

142

10.04.2017

Фізична особа

довідка від
18.04.2017 №
050/08-3164
довідка від
28.04.2017 №
050/08-050/П-186/33407

39200724

-

21483215,
32304389

-

Реконструкція приміщень господарської будівлі (сараю) під житловий будинок літ. "Б" загальною площею
15,80 кв. м (за даними технічного паспорту ТОВ "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ
МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ")

вул. Красницького, 42

Подільський

15,8

3 314,84

виконано

Будівництво автоцентру «Jaguar & Land Rover» загальною площею 2 902,28 кв. м.

Кільцева дорога 1, 1а

Голосіївський

2902,28

608 898,34

виконано

Деснянський

144,3

30 274,14

виконано

Шевченківський

113,4

5 364,59

виконано

вулиця Миропільська 2

Деснянський

13490,1

735 592,06

виконано

вулиця Лютеранська 19 кв.10

Печерський

157,4

15 776,96

виконано

вул. Старонаводницька, 2-20

Печерський

46309,5

6 572 068,92

виконано

вулиця Садова 3, буд. 49 с/т
«ДВРЗ»

Дніпровський

654,6

129 299,74

Недоплата

вулиця Володимирська буд.
19

Шевченківський

79,2

1 384,68

Недоплата

Голосіївський

280,7

49 722,60

виконано

Будівництво будівлі офісного і торговельного призначення з вбудованими в рельєф гаражами манежного та
боксового типу літ. "2А" (частина) загальною площею 46 309,50 кв. м (за даними технічного паспорту ТОВ
"ТЕХІНВЕНТБЮРО") в складі проекту будівництва споруд офісного та торговельного призначення з
вбудованими в рельєф гаражами манежного та боксового типу з приміщеннями соціально-побутового
призначення (І черга).
Реконструкція приміщень садового будинку літ. «А» загальною площею 654,60 кв. м (за даними технічного
паспорту ФОП Філатов Ігор Дмитрович)
Реконструкція нежитлових приміщень в літ. "А" з №1 по №10 групи приміщень №53 під офісні приміщення з
влаштуванням вхідної групи загальною площею 79,2 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ
"АКРОПРОМ")
Реставрація та пристосування горища під житлову функцію та об`єднанням з приміщенням квартири №11 в
буд. 57-б по вул. Саксаганського, загальною площею 280,7 кв.м (за даними технічного паспорту ПП
"МАКРОПРОЕКТ")

143

10.04.2017

Фізична особа

-

144

10.04.2017

Фізична особа

-

145

10.04.2017

Фізична особа

-

Реконструкція житлової квартири №691 з розділенням на дві житлові квартири (№691 та №691/1) загальною
вулиця Кондратюка Юрія
площею квартири №691 75.00 кв.м та квартири №691/1 73.8 кв.м ( за даними технічних паспортів ТОВ
буд. 3
"Реєстраційно-експертний центр "АЛТАНА")

Оболонський

148,8

398,62

виконано

Публічне акціонерне
товариство "Холдингова
компанія"Київміськбуд",
Товариство з обмеженою
відповідальністю "ІТМПУЛЬСАР", Інститут
рибного господарства
Національної академії
аграрних наук України

23527052,
34569902,
04372342

Будівництво Vчерги житлових будинків з вбудовано-прибудованим дитячим дошкільним закладом, а саме: 1
пусковий комплекс: ж/б №2 загальною площею 18187,94 кв.м, 2 пусковий комплекс: ж/б №1 загальною
вулиця Обухівська,135-А
площею 18187,94 кв.м

Святошинський

29964

7 603 800,28

виконано

30675610

Реконструкція квартири №1 та №2 з добудовою тераси та балкону та подальшим їх об`єднанням в квартиру
№1

вулиця Мазепи Івана, буд.11А (літ. Б)

Печерський

1184,14

104 245,34

виконано

32979979

Будівництво магазину продовольчих товарів літ. "А"

вулиця Вільямса Академіка,
буд.6а

Голосіївський

620,3

130 138,94

виконано

39220426,
32710395

Будівництво багатоквартирного ж/б літ. "А" та трансформаторної підстанції літ. "Б"

вулиця Калнишевського
Петра (колишня вулиця
Майорова Михайла)

Оболонський

27870,1

3 783 087,72

виконано

Реконструкція власних нежитлових приміщень №223 під аптеку в житловому будинку літ. "А"

вулиця Чорновола
В`ячеслава, буд.25

Шевченківський

85,4

85,44

виконано

довідка від
21.06.2017 №
050/08-5057від
21.06.2017

146

11.04.2017

довідка від
19.04.2017 №
050/08-3171

147

12.04.2017

*

-

148

12.04.2017

Публічне акціонерне
товариство "Мандарин
Плаза"
Приватне підприємство
"Майстер-К"

довідка від
17.05.2017 №
050/08-3908

149

14.04.2017

ТОВ "ЖК МАЙОРОВА" ,
ПАТ "ЗАКРИТИЙ
НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ
ВЕНЧУРНИЙ
КОРПОРАТИВНИЙ
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
"ГЛОБАЛ" від імені та в
інтересах якого на підставі
Договору про управління
активами №3-КУА від
26.08.2014 року діє ТОВ
"Компанія з управління
активами "ІНВЕСТКОНСАЛТИНГ"

довідка від
10.05.2017 №
050/08-3692

150

19.04.2017

Фізична особа

-

вулиця Саксаганського
буд.57-б кв.11

довідка від
28.04.2017 №
050/08-3504
довідка від
05.05.2017 №
050/08-050/Б-94/33683

151

19.04.2017

ТОВ "Медінвест ріелестейт"

152

19.04.2017

Фізична особа

153

20.04.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"НЕВІРОС", Товариство з
обмеженою
відповідальністю "Укрбуд
Девелопмент"

154

21.04.2017

155

21.04.2017

довідка від
29.11.2018 №
050/18-8156

156

21.04.2017

довідка від
18.08.2017 №
050/08-6777

157

24.04.2017

158

25.04.2017

159

25.04.2017

160

25.04.2017

161

26.04.2017

Обслуговуючий кооператив
"Власна квартира 2"

*

162

26.04.2017

Фізична особа

довідка від
10.05.2017 №
050/08-050/С-174/43706

163

26.04.2017

Фізична особа

довідка від
27.04.2017 №
050/08-3449
довідка від
05.05.2017 №
050/08-3681
довідка від
04.08.2017 №
050/08-6261

довідка від
05.05.2017 №
050/08-3682

довідка від
17.05.2017 №
050/08-3940
довідка від
18.05.2017 №
050/08-3946
довідка від
18.05.2017 №
050/08-3968

З6258174

-

Реконструкція нежитлових приміщень першого поверху (групи приміщень №1а) (в літ. "А" "А1") під заклад
громадського харчування загальною площею 566,90 кв.м (за даними технічного паспорту ФОП "Бублик
Володимир Іванович")

вулиця Мечникова буд.3

Реконструкція нежитлових приміщень №701 літ. "А" (за даними технічного паспорту ТОВ "Корунд
Консалтінг")

проспект Героїв
Сталінграда,буд 65-Б

Печерський

566,9

47 825,04

виконано

Оболонський

130

27 274,00

виконано

31512832,
32920218

Будівництво житлового будинку літ."А" підземний паркінг (за даними технічної інвентаризації ТОВ "ПРОФІ вулиця Антоновича
П.Л.Ю.С.")
(Горького), буд.131

Голосіївський

30970,1

4 289 831,68

виконано

19245098

Реконструкція 3-х поверхової нежитлової будівлі під офісно-складський комплекс літ. "Б" (за даними
технічного паспорту ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ, РЕЄСТРАЦІЇ ТА
ОЦІНКИ НЕРУХОМОГО МАЙНА")

вулиця Лінійна, буд.17-Б

Солом'янський

1006,06

148 259,76

виконано

32922388

Будівництво господарських будівель та споруд виробничої бази, а саме: господарської будівлі №1,
господарської будівлі №2

вулиця Мельникова, буд.52

Шевченківський

222,8

31 564,32

виконано

40097823,
31572746

Будівництво житлового будинку, підземний паркінг літ. "А", загальною площею 16214,27 кв.м

проспект Валерія
Лобановського, буд.146-Б

Голосіївський

16214,27

3 401 753,85

виконано

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Автобансервіс"

31982734

Будівництво автозаправного комплексу загальною площею 530,60 кв.м в складі проекту реконструкції
автозаправного комплексу

вулиця Скляренко Семена,
буд.5-б

Оболонський

530,6

113,60

виконано

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Укрбуд
Девелопмент", Товариство з
обмеженою
відповідальністю "Завод
офісних та спеціальних
меблів"

32920218,
21635487

Будівництво секцій 1,2,3 житлового будинку літ. "1А" в складі проекту житлового комплексу (І черга)

бульвар Вернадського
Академіка, буд.24

Святошинський

18701,7

2 686 981,70

виконано

25387856

Будівництво секції 1 житлового будинку літ. "А" (№2) в складі проекту будівництва житлових будинків з
об`єктами соціально-побутового призначення та підземним паркінгами (2 пусковий комплекс)

Дніпровський

13343,5

2 850 171,60

виконано

25387856

Будівництво секції 1 житлового будинку літ. "А" (№2) в складі проекту будівництва житлових будинків з
об`єктами соціально-побутового призначення та підземним паркінгами (3 пусковий комплекс, ІІ черга)

Дніпровський

12366,1

2 641 398,96

виконано

38675047

Будівництво житлового будинку літ. "А" провулок Московський, буд. 2ж

провулок Московський буд. 2ж

Голосіївський

5710,8

1 219 826,88

виконано

-

Реконструкція нежитлового будинку літ. "А" під офісно-торгівельну будівлю з надбудовою трьох поверхів та
мансардного поверху

вулиця Спаська, буд.39
(літера "А")

Подільський

1961,3

2797З0,56

виконано

-

Реконструкція дворівневої квартири №97 з розділенням на дві квартири та влаштуванням антресолі по
вул.Лук`янівська, буд.63

вулиця Лук`янівська, буд 63

Шевченківський

256

13 542,24

виконано

35252323,
04542755

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "Ж" під адміністративно-офісну будівлю літ. "А" загальною площею 1
294,50 кв.м

вулиця Святошинська, 3

Святошинський

1294,5

266 551,44

виконано

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Голосієво103"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Енерготехнології"
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Юніон
Девелопмент Груп",
Товариство з обмеженою
відповідальністю ФІРМА
"РЕЗОН"

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ТМКБЛОК"
Товариство з обмеженою
відповідальністю "ТМКБЛОК"

вулиця Маланюка Євгена
(Сагайдака Степана)
буд.101а
вулиця Маланюка Євгена
(Сагайдака Степана)
буд.101а

довідка від
16.05.2017 №
050/08-3872

164

28.04.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Ріелті
Кепітал Інвестментс",
Публічне акціонерне
товариство
"КИЇВМІСЬКГОЛОВПОСТ
АЧ"

довідка від
11.10.2018 №
050/18-6952

165

03.05.2017

Приватне підприємство
"ІНВЕСТБУД"

32661662

Будівництво нежитлової будівлі літ."А" в складі проекту будівництва комплексу приміщень соціальнопобутового призначення по вул. Оноре де Бальзака, 85а

вул.Оноре де Бальзака, 85а

Деснянський

2175

464 580,00

виконано

довідка від
22.05.2017 №
050/08-4041

166

03.05.2017

Свято-Успенська КиєвоПечерська Лавра (Чоловічий
монастир) Української
Православної Церкви

14351528

Будівництво храму ікони Богородиці "Печерської" і допоміжних споруд, а саме: перша черга: церковнопритчевий будинок літ."А", друга черга: в`їзна брама з дзвінницею (корпус №3) літ."КЗ", третя черга: храм
ікони Богородиці "Печерської" (корпус №1) літ. "К1"

вулиця Ягідна

Голосіївський

523,50

209 819,28

виконано

167

03.05.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Портокале"

33237151

Будівництво прибудови літ."Ж" до існуючого житлового будинку літ."А" в складі проекту регенерації
комплексу колишньої міської садиби В. ІКСЮЛЬ-Гільденбанда, 1901р. В частині відтворення її
господарських флігелів

вул.Шовковична, буд.19
(літ.А)

Печерський

1064

227 270,40

виконано

168

03.05.2017

Фізичні особи

-

Реконструкція нежитлової будівлі (торгівельного павільйону) літ. "Б" загальною площею 63,60 кв.м 9за
даними технічного паспорту КМБТІ)

вул. Радунська буд. 38

Деснянський

63,6

13 584,96

виконано

169

04.05.2017

ТОВ "Фармак"

481198

Реконструкція з надбудовою адміністративної будівлі літ. "Ф" та пристосування під адміністративнопобутовий корпус загальною площею 2290,20 кв.м (за даними технічного паспорту КМБТІ)

вул. Кирилівська, 74

Подільський

2290,2

416 754,96

виконано

170

05.05.2017

ТОВ "Антоновича 44"

Будівництво житлового будинку загальною площею 29962,6 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир - 16 715,90
кв. м, загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень –5 408,10 кв. м) з
підземним дворівневим паркінгом площею 1829,60 кв. м ,вбудована ТП площею 197,60 кв. м.

вул. Антоновича (Горького)
буд. 44

Голосіївський

29962,6

б 388 086,22

виконано

довідка від
16.05.2017 №
050/08-3873
довідка від
22.05.2017 №
050/08-4042
довідка від
17.05.2017 №
050/08-3910
довідка від
28.12.2018 №
050/18-9023

40654691

довідка від
25.05.2017 №
050/08-4192
довідка від
03.07.2017 №
050/08-050/КО230/3-5297
довідка від
23.05.2017 №
050/08-4106
довідка від
30.005.2017 №
050/08-4367

23731798

Будівництво нежитлової будівлі літ. "Ц" загальною площею 335,10 кв.(за даними технічної інвентаризації
КМБТІ)

вул. Вербицького
Архітектора 1

Дарницький

335,1

71 577,36

виконано

-

Реконструкція нежитлового приміщення №1 по №10 (групи приміщень 5, 5а)в літ. "А", загальною площею
464,36 кв.м під медичний центр (за даними технічного паспорту ТОВ "Арх-Юст-Проект")

вул. Тимошенка Маршала,
19

Оболонський

464,36

3 045,94

виконано

ТОВ "Торговий дім
"Бондарев"

32783520

реконструкція нежилого приміщення № 209 в групу приміщень № 209-209а (в літ. "А") загальною площею
1024,10 кв. м (за даними технічного паспорту ТОВ "Проектант")

бульв. Чоколівський буд.6

Солом'янський

1024,1

31 484,64

виконано

11.05.2017

ДП "Український
державний центр
радіочастот"

1181765

Будівництво виставкого павільйону літ. "Х" загальною площею 936,42 кв. м (за даними технічного паспорту
ТОВ фірма «РИТУР-1»)

проспект Перемоги, 15-й км

Святошинський

936,42

200 019,31

виконано

175

12.05.2017

Комунальне підприємство з
питань будівництва
житлових будинків
"Житлоінвестбуд-УКБ"

31958324

Будівництво житлового будинку літ. "А" (секції ІІІ та IV) загальною площею 23 341,50 кв. м (в т.ч. загальна
площа квартир - 15 868,40 кв. м, загальна площа вбудованих нежитлових приміщень - 1 0952,80 кв. м,
загальна площа технічних приміщень - 768,60 кв. м) на діл. 2 у складі проекту реконструкції та забудови
території мікрорайону (3 пусковий комплекс, ІІІ черги)

територія мікрорайону
обмеженого вулицями
Попудренка, Мініна,
Червоноткацькою та
Червоногвардійською

Дніпровський

23341,5

4 821 571,44

виконано

довідка від
23.04.2017 №
050/08-4107

176

12.05.2017

ТОВ "Маріам"

16398559

Реконструкція нежилого приміщення першого поверху (в літ. "А") загальною площею 460,00 кв. м.

вулиця Зодчих буд.72

Святошинський

460

40 413,12

виконано

*

177

12.05.2017

ТОВ "ПРОФІНВЕСТГРОУП"

35059566

Реконструкція з надбудовою нежитлової будівлі (літ. 20Г) загальною площею 14638,0 кв.м ( в т.ч. 1 пусковий
комплекс загальною площею 3500,00 кв.м, 2 пусковий комплекс загальною площею 11138,00 кв.м) під офісну вул. Сім'ї Хохлових буд.8
будівлю та ТП площею 92,6 кв.м

Шевченківський

14638

1 147 608,72

виконано

довідка від
23.05.2017 №
050/08-4105

178

13.05.2017

Приватне акціонерне
товариство "Українська
гірничо-металургійна
компанія"

25412086

Реконструкція комплексу будівель виробничо-комплектовочної бази №2 під виробничо-комплектовочну базу
металопрокату, а саме: адміністративно-побутовий корпус літ. "П" - загальною площею 1832,40 кв.м, КПП
вулиця Якутська, буд.7а
"1П" загальною площею 5,60 кв.м допоміжний корпус літ. "Р" загальною площею 154,60 кв.м, склад металу
літ. "1С" загальною площею 6 057,60 кв.м (за даними технічного паспорту ФОП Прокопович Т.В.),

Святошинський

8050,2

1 312 507,92

виконано

179

15.05.2017

Фізична особа

180

15.05.2017

Обслуговуючий кооператив
"Власна квартира 3"

171

10.05.2017

ТОВ "Термо Кінг Україна"

172

10.05.2017

Фізичні особи

173

10.05.2017

174

довідка від
01.06.2017 №
050/08-4424

довідка від
25.05.2017 №
050/08-050/Г-251/24191
довідка від
29.11.2018 №
050/18-8134

Реконструкція н/п №1 (групи приміщень №210) (літ. "Г") під житлову квартиру №210/1 (за даними
технічного паспорту ТОВ "УКРТЕХЕКСПЕРТ")

вулиця Матикіна Генерала,
буд.12

Голосіївський

44,2

170,88

виконано

39184027

Будівництво житлового будинку літер "А-5" , загальною площею 2224,60

вулиця Вільямса Академіка,
буд.8А

Голосіївський

2224,60

576 321,09

виконано

38669164

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі - корпус №8 (літ. "Ф") під багатоквартирний житловий будинок
літ. "Ф" з вбудованими нежитловими приміщеннями по бульв. Івана Лепсе,6, а саме: ІІІ черга - загальна
площа будівлі 10193,00 кв.м (в т.ч загальна площа квартир - 6028,70 кв.м, загальна площа вбудованих,
бульв. Івана Лепсе,6
вбудовано-прибудованих нежитлових приміщень (офіси) - 1277,80 кв.м, загальна площа місць загального
користування - 2886,50 кв.м) (за даними технічного паспорту ТОВ "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ")

Солом'янський

10193

2 177 224,80

виконано

36136834

Реконструкція адміністративно-складської будівлі літ. "В" загальною площею 1198,10 кв.м

бульвар Академіка
Вернадського, буд.79-А
(літ.В)

Святошинський

1198,1

207 038,58

виконано

Реконструкція квартири №164 загальною площею 123,90 кв.м (за даними технічного паспорту ФОП
Барташук О.В.)

проспект Павла Тичини,
буд.18-б кв.164

Дніпровський

123,9

689,28

виконано

23518596

Реконструкція приміщень корпусу №5 літ. "М" (виробництво твердих лікарських форм) загальною площею
1441,00 кв.м (за даними технічного паспорту ФОП Солоха І.О.)

вулиця Миру, буд.17

Святошинський

1441

1 055,46

виконано

-

Реконструкція н/п з №1 по №3 (групи приміщень №704) літ. "А" загальною площею 127,40 кв.м за даними
технічного паспорту ТОВ "КОРУНД КОНСАЛТІНГ"

проспект Героїв
Сталінграда,буд 2

Оболонський

127,4

1 960,14

виконано

вулиця Практична, буд.2,4

Солом'янський

9276,6

1 981 481,76

виконано

вулиця Практична,
буд.2,4,6,8

Солом'янський

11314,1

2 416 691,76

виконано

вулиця Практична,
буд.2,4,6,8

Солом'янський

9415

2 027 991,00

виконано

Будівництво житлового будинку літер "А" загальною площею 11218,50 кв.м.(lV черга - 6yдинок 4)

вулиця Практична, 2,4,6,8

Солом'янський

11218,5

2 396 271,60

виконано

Будівництво нежитлової будівлі літ. "О" загальною площею 139,40 кв.м за даними технічного паспорту ТОВ
"РЕГІОНАЛЬНА ІНВЕСТИЦІЙНО-КОНСАЛТІНГОВА КОМПАНІЯ"

вулиця Щекавицька, буд.44

Подільський

139,4

30 026,76

виконано

-

довідка від
19.06.2017 №
050/08-4969

181

16.05.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"РК"БАРБАРИС"

довідка від
04.01.2019 №
050/18-107

182

17.05.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЗВ`ЯЗОК
ПЛЮС"

довідка від
25.05.2017 №
050/08-050/А-265/2

183

17.05.2017

Фізична особа

довідка від
21.06.2017 №
050/08-5035

184

17.05.2017

Публічне акціонерне
товариство "Наукововиробничий
центр"Борщагівський хімікофармацевтичний завод"

185

17.05.2017

Фізична особа

186

17.05.2017

Товариство з обмеженої
відповідальністю "ЗІМ
КЕПІТАЛ ГРУП"

37782076

187

17.05.2017

Товариство з обмеженої
відповідальністю "ЗІМ
КЕПІТАЛ ГРУП"

37782076

188

17.05.2017

189

17.05.2017

190

17.05.2017

довідка від
06.06.2017 №
050/08-050/В-3004515
довідка від
25.05.2017 №
050/08-4194
довідка від
30.05.2017 №
050/08-4323
довідка від
25.05.2017 №
050/08-4195
довідка від
25.05.2017 №
050/08-4193
довідка від
06.06.2017 №
050/08-050/Б-262/34514

Товариство з обмеженої
відповідальністю "ЗІМ
КЕПІТАЛ ГРУП"
Товариство з обмеженої
відповідальністю "ЗІМ
КЕПІТАЛ ГРУП"
Фізична особа

-

37782076

37782076

-

Будівництво житлового будинку літери "А" загальною площею 9276,60 кв.м за даними технічної
інвентаризації ТОВ "Всеукраїнське бюро технічної інвентаризації, реєстрації та оцінки нерухомого майна" І
черга
Будівництво житлового будинку літери "А" загальною площею 11314,10 кв.м за даними технічної
інвентаризації ТОВ "Всеукраїнське бюро технічної інвентаризації, реєстрації та оцінки нерухомого майна"(II
черга будинок 2)
Будівництво житлового будинку літер "А" загальною площею 9415,00 кв.м за даними технічної
інвентаризації ТОВ "Всеукраїнське бюро технічної інвентаризації, реєстрації та оцінки нерухомого майна"(lV
черга - будинок 3)

довідка від
27.12.2018 №
050/18-8981
довідка від
30.05.2017 №
050/08-4366
*

довідка від
13.06.2017 №
050/08-4815

191

17.05.2017

Фізична особа

192

19.05.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "БК
Дніпроінвестбуд"

193

19.05.2017

Фізична особа

19.05.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Будеволюція" Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Консультаційне бюро
НТТ"

194

Будівництво адміністративної будівлі загальною площею 552,00

площа Петропавлівська,
буд.3

Реконструкція н/п №№1,2 (групи приміщень №6) №№7, XXII, XIII, XV їх об`єднанням та приєднанням
частини приміщень горищного простору без зміни конфігурації даху літ. "А" загальною площею 155,80 кв.м
за даними технічного паспорту ФОП "Бублик Володимир Іванович"

Оболонський

552

117 907,20

виконано

вулиця Арсенальна, буд. 1/14

Печерський

155,8

15 831,90

виконано

Реконструкція індивідуального житлового будинку садибного типу загальною площею 450,00 кв.м

провулок
Новонаводницький, буд.5а

Печерський

450

74 313,00

виконано

34284328,
23530597

Будівництво ж/б літ. "А" (№ 12) загальною площею 14265,70 кв.м (в т.ч загальна площа квартир 10317,50
кв.м) (за даними технічної інвентаризації ФОП Гаврилюк О.А.) в складі проекту будівництва
багатоповерхових ж/б з об`єктами торговельно-офісно-розважального та соціально-побутового призначення
(2 черга, 23 пусковий)

між вулицею Бориса Гмирі
та вулицею Колекторною

Дарницький

14265,7

3 072 831,78

виконано

34284328,
23530597

Будівництво ж/б літ. "А" (№ 11) загальною площею 36412,90 кв.м (в т.ч загальна площа квартир 26666,30
кв.м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ "проекттехсервісбуд") в складі проекту будівництва
багатоповерхових ж/б з об`єктами торговельно-офісно-розважального та соціально-побутового призначення
(2 черга, 22 пусковий)

між вулицею Бориса Гмирі
та вулицею Колекторною

Дарницький

36412,9

7 843 338,66

виконано

40512141

Будівництво ж/б літ. "А" (№1) загальною площею 6154,62 кв.м (в т.ч квартири загальною площею 5153,57
кв.м, вбудовані, вбудовано-прибудовані та прибудовані приміщення загальною площею 246,43 кв.м) (за
даними технічної інвентаризації ТОВ "Укрпректреконструкція") в складі проекту будівництва зблокованих
житлових будинків (перша черга)

вулиця Центральна,
буд.19,21,21-А та
Малоземельна, буд.75-Д

Дарницький

6154,62

972 669,16

виконано

Реконструкція групи приміщень №81 (нежилі приміщення №20,21,22,22а,24,25) під магазин літ."А" за
даними технічного паспорту ФОП БАРТАШУК О.В.

вул. Златоустівська, буд.1

Шевченківський

56,7

193,86

виконано

Подільський

39,6

17 059,68

виконано

Солом'янський

5793,4

807 900,78

виконано

-

34295460
-

довідка від
14.06.2017 №
050/08-4837

195

19.05.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Будеволюція" Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Консультаційне бюро
НТТ"

довідка від
01.06.2017 №
050/08-4422

196

19.05.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Статус
Буд-Плюс"

довідка від
30.05.2017 №
050/08-050/КО239/5-4368

197

22.05.2017

Фізичні особи

довідка від
30.05.2017 №
050/08-4340

198

24.05.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Керамблоки-інвест"

32960774

Будівництво об`єктів громадського призначення, а саме: нежитлової будівлі літ. А-1 загальною площею 39,60
кв.м та нежитлової будівлі літ. Б-1 загальною площею 39,60 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ
в межах вулиць Фрунзе,
"УКРІНВЕНТАРЕКСПЕРТ") в складі проекту "Будівництво житлового комплексу з об`єктами соціального і Нижньоюрківської та пров.
громадського призначення та підземним паркінгом в межах вулиць Фрунзе, вул. Нижньоюрківський та пров. Мильного
Мильного"

довідка від
12.06.2017 №
050/08-4741

199

24.05.2017

ТОВ "ЗІМ КЕПІТАЛ ГРУП"

37782076

Будівництво паркінгу з нежитловими приміщеннями літ."А" загальною площею 5793,40 кв.м (в т.ч площа
нежитлових приміщень - 1605,60 кв.м, загальна площа паркомісць - 1917,50 кв.м, площа технічних
приміщень - 125,20 кв.м, площа місць загального користування - 236,10 кв.м) (за даними технічної
інвентаризації ФОП Дідушко Світлана Михайлівна) в складі проекту "Будівництво ж/б на вул. Практичній,
2,4,6,8 вул.Журавлиній,10,23 та на вул. Онуфрія Трутенка,28,28-А (мкрн "Жуляни")" (V черга)

вул. Онуфрія Трутенка, 28,
28А (мкрн Жуляни)

довідка від
31.05.2017 №
050/08-4410

200

24.05.2017

Фізична особа

Реконструкція квартири в житловому будинку, загальною площею 97,10 (за даними технічного паспорту
Фізична особа-підприємець Барташук О.В.)

вулиця Здолбунівська, буд.9б кв.126

Дарницький

97,1

86,16

виконано

довідка від
30.05.2017 №
050/08-4364

201

24.05.2017

Комунальне підприємство з
утримання та експлуатації
житлового фонду
"Спецжитлофонд"

Будівництво житлового будинку літ. "А" загальною площею 54668,90 кв.м (за даними технічної
інвентаризації ТОВ "БУДЕКСПЕРТ-1") в складі проекту будівництва житлового будинку (доступне житло)
для працівників медичних закладів комунальної власності

вулиця Підвисоцького
Професора, буд. 4-В

Печерський

54668,9

10 727 716,98

виконано

202

24.05.2017

Фізична особа

-

Реконструкція квартири №23 (за даними технічного паспорту ТОВ "Корунд Консалтінг") під нежитлове
приміщення (група приміщень №23)

проспект Повітрофлотський,
буд.55

Солом'янський

50,4

1 895,52

виконано

203

25.05.2017

Фізична особа

-

Реконструкція квартири №1 (в літ. А) під магазин непродовольчих товарів (група приміщень №1) загальною
площею 51,30 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "Авістор") з влаштуванням окремого входу

вул. Рейтарська, буд.21

Шевченківський

51,3

258,48

виконано

204

25.05.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "РК
"Барбарис"

довідка від
14.06.2017 №
050/08-050/Б-252/34835
довідка від
06.06.2017 №
050/08-050/А-284/24557
довідка від
19.06.2017 №
050/08-4973
довідка від
13.06.2017 №
050/08-4817
довідка від
06.06.2017 №
050/08-4516
довідка від
12.06.2017 №
050/08-4743
довідка від
23.03.2017 №
050/08-050/М-112/22348
довідка від
12.06.2017 №
050/08-4742

-

-

31454734

38669164

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі - корпус №8 (літ. "Ф") під багатоквартирний житловий будинок
бульвар Вацлава Гавела
літ. "Ф" з вбудованими нежитловими приміщеннями по бульв. Івана Лепсе,6, а саме: ІV черга - загальна
(Івана Лепсе), буд.6
площа будівлі 8333,60 кв.м

Солом'янський

8333,6

1 795 057,44

виконано

Голосіївський

155

33 387,00

виконано

205

25.05.2017

Публічне акціонерне
товариство "Мостобуд",
Приватне підприємство
"Промбудсервіс 2005"

33594566,
1386326

Будівництво промислової бази, а саме: господарської будівлі №1 літ. "А" загальною площею 12,60 кв.м,
адміністративної будівлі №1 літ. "А"загальною площею 12,60 кв.м, адміністративної будівлі літ. "Б"
загальною площею 92,60 кв.м, господарської будівлі №2 літ. "В" загальною площею 12,60 кв.м, господарської
вулиця Промислова, буд.11/1
будівлі №3 літ. "Г" загальною площею 12,60 кв.м, господарської будівлі №4 літ. "Д" загальною площею 12,00
кв.м, господарської будівлі №5 літ. "Е" загальною площею 12,60 кв.м (за даними технічного паспорту ФОП
Вовк Ю.В.)

206

26.05.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"АВТОКАВЕР"

38805256

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літер "А" 45,80 та будівництво навісів до літер "А" площею
забудови 251,60 кв.м (за даними технічного паспорту ФОП Воробйова Ю.П.)

Дніпровська набережна, буд.
17-Д

Дарницький

297,4

64 059,96

виконано

207

31.05.2017

ТОВ "Будівельнокомерційна фірма"Граніт"

30023823

Реконструкція незавершеного будівництва нежитлового будинку літер "А" загальною площею 6842,70 кв.м за Дніпровська набережна, буд.
даними технічного паспорту ТОВ "ТОВ "Інвестиції та проекти"
23А

Дарницький

6842,7

691 670,94

виконано

208

31.05.2017

Фізичні особи

реконструкція н/п №1 (групи приміщень №46) (в літ. "А") з влаштуванням антресольного поверху під
квартиру за даними технічного паспорту ТОВ "Оксі-К Консалтінг"

вулиця Костянтинівська,
буд.34

Подільський

119,8

5 837,34

виконано

209

01.06.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Будінвест-індастрі"

Реконструкція житлового будинку по вул.Буслівській, 15 (за даними технічної інвентаризації ТОВ "БЮРО
ЛІТЕР"М")

вулиця Буслівська, буд.15

Печерський

6628,3

1 111 356,30

виконано

-

38605032

довідка від
26.07.2017
№050/08-5985
довідка від
22.06.2017 №
050/08-050/КО298/2-5082
довідка від
29.06.2017 №
050/08-050/ко248/2-5233
довідка від
25.10.2017 №
050/08-050/С-330/18893
довідка від
19.06.2017 №
050/08-050/Л-31/34975
довідка від
20.06.2017 №
050/08-5020

210

01.06.2017

Приватне підприємство
"РІК"

31482159

Будівництво автосалону та станції технічного обслуговування (літера "А") за даними технічного паспорту
ТОВ Юридична Компанія "Золоті Ворота"

вулиця Новокостянтинівська
(на перетині вул. Аляб`єва)

211

01.06.2017

Фізичні особи

-

Будівництво житлового будинку літ. "А" (за даними технічного паспорту ТОВ "ТЕХІНВЕНТАРИЗАЦІЯ")

212

01.06.2017

Фізичні особи

-

Будівництво житлового будинку літ."А" та господарських споруд (за даними технічного паспорту ФОП
Заволока Дмитро Вікторович)

213

02.06.2017

Фізична особа

-

214

02.06.2017

Фізична особа

-

215

02.06.2017

Фізична особа

-

довідка від
19.06.2017 №
050/08-4976

216

06.06.2017

ТОВ "СКАЙПАРК ГРУП"

39702144

довідка від
19.06.2017 №
050/08-4968

217

06.06.2017

ТОВ "СКАЙПАРК ГРУП"

39702144

Оболонський

1658,3

273 261,44

виконано

вулиця Мічуріна, буд. 19-Б

Печерський

1877,3

404 370,42

виконано

вулиця Звіринецька, 34

Печерський

555,6

119 676,24

виконано

Будівництво зблокованого житлового будинку літ. "А" загальною площею 1492,00 кв. м (за даними технічної вулиця Макаренка, ділянки
паспорту ТОВ "Міжрегіональний експертно-правовий центр")
49 та 49а

Деснянський

1492

321 376,80

виконано

Реконструкція квартир №43 та №46 з їх об`єднанням в квартиру №43 (літ. Б) загальною площею 922,21 кв.м
(за даними технічного паспорту ТОВ "Архітектурно-будівельна компанія "Квадрат")

Печерський

922,21

971,45

виконано

Оболонський

201

9 951,48

виконано

Солом'янський

9952,5

2 143 768,50

виконано

Будівництво житлового будинку літер "А" загальною площею 5810,70 кв.м(в т.ч. загальна площа квартир вул.Юнацька буд.42,44,46
4511,80 кв.м, площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень - 266,00 кв.м, площа
(мікрорайон "Жуляни")
місць загального користування - 1032,90 кв.м) (за даними технічної інвентаризації ФОП Дідушко с.М.)

Солом'янський

5810,7

1 251 624,78

виконано

30979830

Будівництво секції 3/1 житлового будинку літ. "А" (№1)загальною площею 5717,90 кв.м (в т.ч загальна
площа квартир 3925,10 кв.м, площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень
360,20 кв.м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ "МАЙСТЕРНЯ ДА ВІНЧІ") в складі проекту
вулиця Ракетна, буд.24
будівництва житлового комплексу з діловим і культурним центром та підземною автостоянкою (перша черга,
ділянка №3)

Голосіївський

5717,9

1 231 635,66

виконано

Реконструкція нежитлового приміщення під заклад громадського харчування з влаштуванням зовнішньої
вентиляції літ. "А" (група нежитлових приміщень №1) загальною площею 201,00 (за даними технічного
паспорту ФОП Левко Тетяна Григорівна)
Будівництво житлового будинку літ. "А" загальною площею 9952,50 кв.м(в т.ч. загальна площа квартир
7454,70 кв.м, площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень - 430,00 кв.м, площа
місць загального користування -2067,80 кв.м) (за даними технічної інвентаризації ФОП «Дідушко Світлана
Михайлівна»)

вулиця Івана Мазепи, буд. 11А (літ. Б) кв.43

проспект Оболонський, 22в
вул.Юнацька буд.38,40 та
вул.Практична,12,14(мікрора
йон "Жуляни")

довідка від
02.11.2017 №
050/08-9097

218

06.06.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Техенерго"

довідка від
01.11.2017 №
050/08-9059

219

06.06.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Техенерго"

30979830

Будівництво секції 1/1 житлового будинку літ. "А" (№1)ЗАГАЛЬНОЮ ПЛОЩЕЮ 6738,10 кв.м (в т.ч
загальна площа квартир 4629,50 кв.м, площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих
приміщень 931,10 кв.м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ "МАЙСТЕРНЯ ДА ВІНЧІ") в складі
проекту будівництва житлового комплексу з діловим і культурним центром та підземною автостоянкою

вулиця Ракетна, буд.24

Голосіївський

6738,1

1 451 386,74

виконано

довідка від
04.07.2017 №
050/08-5345

220

06.06.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Скай
Проект"

40695209

Реконструкція будівлі АЗК літ. "А" загальною площею 139,20 кв.м та навісу літ. "Б" площею забудови 278,80 вулиця Братиславська,
кв.м (за даними технічного паспорту КМБТІ)
буд.11а

Деснянський

418

13 354,80

виконано

довідка від
19.06.2017 №
050/08-4977

221

07.06.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"СКАЙПАРК ГРУП"

39702144

Будівництво житлового будинку літера "А" загальною площею 5817,50 кв.м в тому числі загальна площа
квартир 4511,80 кв.м, площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 291,10 кв.м, житловий будинок літера "А"
площа місць загального користування 1014,70 кв.м (за даними Довідки щодо показників на житловий,
на вулиці Юнацькій
громадський чи виробничій будинок, господарські будівлі, захисні споруди, виготовленого ФОП Дідушко
буд.48,50,52
Світлана Михайлівна)

Солом'янський

5817,6

1 253 111,04

виконано

довідка від
14.06.2017 №
050/08-4833

222

07.06.2017

Фізичні особи

-

Реконструкція нежитлової будівлі під об`єкт з приміщеннями для побутового обслуговування населення та
надбудовою житлових поверхів загальною площею 1262,90 кв.м (в тому числі загальна площа квартир 676,40
вулиця Клінічна, буд.4
кв.м, площа вбудованих нежитлових проиміщень 255,20 кв.м, площа гаражів 135,80 кв.м та місця загального
користування 195,50 кв.м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ "Архітектурне бюро технічних ідей")

Солом'янський

1262,9

212 621,34

виконано

довідка від
08.06.2017 №
050/08-4656

223

07.06.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Компанія
"Т-інвест"

40898360

Будівництво ж/б літера "А" загальною площею 3528,40 кв.м в тому числі загальна площа квартир 2296,20
кв.м, загальна площа вбудованих приміщень 247,70 кв.м, площа місць загального короистування 424,50 кв.м, ж/б літера "А" вулиця
загальна площа паркінгу 560,00 кв.м (в т.ч загальна площа машино-місць 424,41 кв.м) (за даними технічного Тургенєвська, буд.22-А
паспорта виготовленого Фоп Дорошенко Олександр Васильович)

Шевченківський

3528,4

668 599,46

виконано

224

07.06.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Оптова
МЕРЕЖА 2011"

37881624

Будівництво басейну літ. "Д" загальною площею 1726,00 кв.м (в т.ч відкритої площадки загальною площею
163,80 кв.м) (за даними технічного паспорту ТОВ "Бюро технічної інвентаризації міжрегіональне")

проспект Ватутіна Генерала,
буд. 2-Т

Дніпровський

1726

371 780,40

виконано

225

07.06.2017

Фізичні особи

-

Реконструкція квартири №114 по вул. Архипенка Олександра, 4б загальною площею 35,70 кв.м (за даними
технічного паспорту ТОВ "Реєстраційно-експертний центр "Алтана")

вулиця Архипенка
Олександра (Мате Залки)
буд. 4б кв. 114

Оболонський

35,7

538,50

виконано

226

09.06.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Ботанік"

36001653

Реконструкція багатоквартирного житлового будинку з прибудованими нежитловими приміщеннями та
об`єктами по наданню соціальних послуг населенню літ. "А" загальною площею 2781,10 кв.м (за даними
технічного паспорту ТОВ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ЗОЛОТІ ВОРОТА") по вул. Льва Толстого, буд.29

вулиця Толстого Льва буд.29

Голосіївський

2781,1

305 115,10

виконано

227

09.06.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ВІС"

37593503

Будівництво ж/б літ. "А" загальною площею 1048,00 кв.м (за даними технічної інвентаризації ТОВ "корунд
консалтінг")

вул. Батумська, буд. 9-А

Голосіївський

1048

110 005,90

виконано

228

09.06.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ВІС"

37593503

Будівництво ж/б літ. "А" загальною площею 995,40 кв.м (за даними технічної інвентаризації ТОВ "корунд
консалтінг")

вул. Майкопська, буд. 17-А

Голосіївський

995,4

106 185,24

виконано

довідка від
29.06.2017 №
050/08-5231
довідка від
29.06.2017 №
050/08-050/КО285/1-5234
довідка від
05.09.2017 №
050/08-7202
довідка від
21.06.2017 №
050/08-5055
довідка від
21.06.2017 №
050/08-5056

довідка від
23.06.2017 №
050/08-050/п-050/п286/2-5090
довідка від
29.06.2017 №
050/08-5230
довідка від
27.06.2017 №
050/08-5187

довідка від
26.01.2018 №
050/08-657

довідка від
26.01.2018 №
050/08-635

-

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літера "А" під офісну будівлю за даними технічного паспорту
ТОВ "КОРУНД КОНСАЛТІНГ" по просп. Голосіївському, буд.118-Б літера "Д"

проспект Голосіївський, 118Б літера "Д"

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЮвалСервіс"

30043530

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "Л" за даними технічного паспорту ТОВ "КДН" КРОК НАЗУСТРІЧ"
просп.Григоренка Петра, 32-Д

проспект Григоренка Петра,
буд. 32-Д

13.06.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Альма-2"

23501621

15.06.2017

Приватне акціонерне
товариство "Холдінгова
компанія "Київміськбуд",
Обслуговуючий кооператив
"Індивідуальних
забудовників"Новосел"

23527052,
35507847

15.06.2017

Приватне акціонерне
товариство "Холдінгова
компанія "Київміськбуд",
Обслуговуючий кооператив
"Індивідуальних
забудовників"Новосел"

23527052,
35507847

23527052,
38204466

229

12.06.2017

Фізична особа

230

12.06.2017

231

232

233

Голосіївський

1591,9

277 952,16

виконано

Дарницький

1516,6

132 878,88

виконано

Реконструкція автозаправного комплексу з улаштуванням АГЗП загальною площею 422,50кв.м, в т.ч будівля
операторної 90,00 кв.м літер "А", господарське приміщення 18,50 кв.м літер "З" та навіс 314,00 кв.м літер "Б" вул.Лугова, буд.13-а
(ЗА ДАНИМИ ТЕХНІЧНОГО ПАСПОРТУ тов "ПАРТНЕР НЕРУХОМОСТІ")

Оболонський

422,5

71 017,38

виконано

Житлове будівництво між вул. Новомостицькою та вул. Замковецькою у Подільському районі м. Києва
(коригування проекту), а саме 5 пусковий комплекс IV черги:
- будівництво житлового будинку № 8 загальною площею 19699,40 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир –
між вул. Новомостицькою та
14461,80 кв. м з вбудованими нежитловими приміщеннями загальною площею 642,80 кв. м, площа ІТП 8-1 –
вул. Замковецькою, а саме 5
82,70 кв. м, ІТП 8-2 – 82,70 кв. м);
пусковий комплекс IV черги
- будівництво житлового будинку № 9 загальною площею 21743,90 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир –
16311,7 кв. м з вбудованими нежитловими приміщеннями загальною площею 870,7 кв. м),
К, ІТП 9 загальною площею 93,90 кв. м.

Подільський

41680,7

9 684 099,34

виконано

Подільський

45943,7

10 682 401,08

виконано

вулиця Каховська, буд.60

Дніпровський

128022,11

27 912 604,40

Борг, ведеться
претензійна
робота

Житлове будівництво між вул. Новомостицькою та вул. Замковецькою у Подільському районі м. Києва
(коригування проекту), а саме 4 пусковий комплекс IV черги:
- будівництво житлового будинку № 7 загальною площею 51964,00 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир –
34062,62 кв. м з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями загальною площею 1761,66 кв. м,
площа ІТП 7-1 – 82,70 кв. м), Котельня № 4 загальною площею 143,46 кв. м, ІТП 7, ІТП 7-2 загальною
площею 187,84 кв. м.

між вул. Новомостицькою та
вул. Замковецькою, а саме 4
пусковий комплекс IV черги

претензія від
06.04.2018 №
050/08-2424

234

15.06.2017

Приватне акціонерне
товариство "Холдінгова
компанія "Київміськбуд",
Товариство з обмеженою
відповідальністю "АКРОН
ІНВЕСТ"

довідка від
06.07.2017 №
050/08-5942

235

14.06.2017

Приватне підприємство
"Комплекс"Лісовий"

36821145

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "Д" та літ. "Є" під торговельний комплекс літер "Д" за даними
технічного паспорту ТОВ "Проекттехсервісбуд"

вулиця Мурманська, буд.8

Деснянський

1890,1

407 127,54

виконано

21.06.2017

Державне підприємство
"Український художньоспортивний ансамбль"Балет
на льоду", Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Інформзахист"

02928456,
33403372

Будівництво вбудовано-прибудованих приміщень (офіси) в літ. "А" (за даними технічного паспорту ФОП
"ДОРОШЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ") в складі проекту реконструкції з надбудовою під готель
нежитлової будівлі (1 пусковий комплекс)

вулиця Еспланадна, буд.17

Печерський

2840

620 098,00

виконано

237

23.06.2017

Приватне акціонерне
товариство "Холдінгова
компанія"Київміськбуд",
Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ФЕРБАНЕ"

23527052,
39173146

Будівництво житлового будинку з вбудованими приміщеннями на вул. Горлівській, 215 (а,б,в) І черга, ІІ
черга

вул. Горлівська,215 (а,б,в)

Дарницький

16683,9

4 132 993,85

виконано

238

23.06.2017

Фізична особа- підприємець
Однодворець Андрій
Валерійович

Оболонський

255

55 641,00

виконано

239

26.06.2017

Приватне підприємство
"Фірма"Соло"

Шевченківський

130,5

10 931,82

виконано

240

26.06.2017

Фізична особа

Печерський

170,3

1 680,14

виконано

241

26.06.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЛОРАКС
ГРУП"

Шевченківський

1159,1

113 049,42

виконано

242

26.06.2017

Фізична особа

Голосіївський

2323,5

327 920,40

виконано

243

26.06.2017

Печерський

1630,6

158 085,90

виконано

244

29.06.2017

Голосіївський

8435,8

1 813 874,78

виконано

довідка від
05.10.2017 №
050/08-8296

довідка від
28.12.2017 №
050/08-10904 за І
чергу
довідка від
14.08.2017 №
050/08-6619
довідка від
20.07.2017 №
050/08-5821
довідка від
03.10.2017 №
050/08-050/Т-329/28145
довідка від
12.07.2017 №
050/08-5593
довідка від
17.07.2017 №
050/08-050/С-208/55709
довідка від
12.07.2017 №
050/08-5590
довідка від
06.07.2017 №
050/08-5412

236

-

Реконструкція існуючого комплексу будівель під житлово-офісний комплекс з приміщеннями громадського
призначення на вул. Каховській, 60 у Дніпровському районі м. Києва, а саме 1-8 пускові комплекси ІІ черги:

Будівництво комплексу самообслуговування для мийки, прибирання та обслуговування автомобільного
транспорту літ. "А" , навісу літ. "В", навісу літ. "Г", навісу літ.. "Д", навісу літ. "Е", навісу літ. "Є", навісу літ. вулиця Північна, буд.5
"Ж", навісу літ. "З" (за даними технічного паспорту Лекс Статус)
Реконструкція групи нежитлових приміщень №1, №2 під офісні приміщення "в літ.А"

вулиця Велика
Васильківська, буд. 4-а

Реконструкція нежитлового приміщення №46 (літера А) під квартиру загальною площею 170,30 кв.м

вулиця Кропивницького, буд.
10 (літер А)

Реконструкція нежитлових приміщень з №1 по №5 (групи приміщень №53), з №1 по №8 (групи приміщень
№51), з №1 по №23 (групи приміщень №52) (в літ. "А")(за даними технічного паспорту ФОП БОРОВКОВ)

вулиця Гоголівська, буд. 39

-

Реконструкція житлового будинку з влаштуванням приміщень громадського призначення літ. "А" заг.
Площею 2323,50 кв.м (в т.ч. площа житлової частини - 623,70 кв.м, площа нежитлової частини - 1699,80
кв.м) (за даними технічної інвентаризації ФОП "Дорошенко Олександр Васильович")

вулиця Красилівська 5

ТОВ "Торгівельна компанія
"Інтертекстиль"

37923936

реконструкція нежилого будинку під офісний будинок літ "А" загальною площею 1630,6 кв.м (за даними
технічного паспорту ФОП БОРОВКОВ)

вул. Інститутська буд. 12-а

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Територіальне
міжгосподарче обєднання
"Ліко-Холдінг"

16307284

Будівництво житлового будинку (№9) літ. "А" загальною площею 8435,80 кв. м (в т.ч. загальна площа
квартир - 6102,90 кв. м, площа вбудованих, площа вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 1312,80 кв. м) (за даними технічної інвентаризації КП КМР "КМБТІ") в складі проекту будівництва житлових вулиця Ломоносова, 48
будинків з підземними паркінгами та закладами по обслуговуванню населення по вул. Академіка Вільямса, 7
та Ломоносова, 42-50 (ІІІ мікрорайон) у Голосіївському районі м. Києва (V черга будівництва)

33105306

-

39529859

довідка від
18.07.2017 №
050/08-5745

довідка від
19.08.2017 №
050/08-6809

довідка від
23.01.2019 №
050/18-466

245

246

247

03.07.2017

Приватне акціонерне
товариство "Холдингова
компанія "Київміськбуд"

23527052

будівництво житлового будинку літер. "А" (№16А) загальною площею 13 216,80 кв. м (в т.ч. загальна площа
квартир - 10 763,80 кв. м, загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 85,50 кв. м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ "Київський інвентаризаційний центр") в складі проекту
вулиця Освіти буд. 16, 16 А
реконструкції гуртожитків під житлові будинки з надбудовою, організацією вбудованих нежитлових
приміщень та вбудовано прибудованого паркінгу по вул.Освіти,16, 16А у Солом’янському районі м. Києва (І
пусковий комплекс)

03.07.2017

Державне видавництво
"Преса України", Приватне
акціонерне товариство
"Холдінгова компанія
"Киїміськбуд", Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Спецмехбуд 21"

5905668,
23527052,
34424723

будівництво житлового будинку №4 літер А загальною площею 34624,4 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир
19415,30 кв.м, загальна площ місць загального користування будинку 5646,70 кв.м, загальна площа
вбудовано-прибудованих приміщень 2928,80 кв.м та загальна площа підземного паркінгу 6633,60 кв.м ( в
т.ч. площа машино-місць 2611,90 кв.м, площа місць загального користування та проїздів 4021,70 кв.м)) та
КТПБ №3 (8006) загальною площею 15,00 кв.м (за даними технічної інвентаризації ТОВ "НІКА" ЛТД) у
складі проекту "Будівництво житлово-офісно-торгівельно-розважального комплексу( IV черга будівництвав)

10.07.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБінвест"

Солом'янський

13216,8

2 883 905,76

виконано

вулиця Барбюса Анрі буд.
52/1

Печерський

34639,4

5 159 584,42

виконано

30691543

реконструкція нежитлових приміщень (літер "А") під магазин продовольчих та непродовольчих товарів з
розвантажувальною рампою загальною площею 706,70 кв.м (в тому числі загальна площа магазину
продовольчих та непродовольчих товарів 632,00 кв.м, загальна площа ганків з навісом 60,00 кв.м, загальна
площа ганків з козирком 4,1 кв.м, площа металевої рампи з металевим навісом та металевими сходами 10,60
кв.м)

пров. Квітневий буд.9

Подільський

706,7

37 726,78

виконано

32772943,
37856980

Реконструкція компресорної станції з добудовою будівлі під офісні приміщення загальною площею 6391,68
кв.м (в т.ч. загальна площа офісів у будинку - 4899,98 кв.м, загальна площа технічних приміщень - 311,92
кв.м) та будівництво ТП (трансформаторна підстанція) загальною площею 120,58 кв.м

вулиця Лугова буд. 13
(літ.Ж)

Оболонський

6512,26

1 138 624,40

виконано

24888504

реконструкція нежитлового приміщення №179 під станцію технічного та сервісного обслуговування водіїв і
пасажирів з офісними приміщеннями загальною площею 264,70 кв.м

вулиця Канальна буд. 4

Дарницький

264,7

57 757,54

виконано

41066115

реконструкція приміщень нежитлової будівлі (літ. "Н") заг. Площею 278,90 кв.м (за даними технічного
паспорту ТОВ Реєстраційно-експертний центр "Атланта"

вулиця Героїв Дніпра буд. 41
літ. "Н"

Оболонський

278,9

60 855,98

виконано

40555300

реконструкція нежитлової будівлі під офіс літ. "А" заг.площею 452,90 кв.м (за даними технічного паспорту
ТОВ "Оксі-К Консалтинг")

вулиця Саксаганського
буд.74-б

Голосіївський

452,9

98 822,78

виконано

Дарницький

125,7

27 880,26

виконано

*

248

10.07.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ДБК",
Товариство з обмеженою
відповідальністю "ДБКПартнер"

*

249

10.07.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Виробниче підприємство
"Побуттрембудматеріали"

250

13.07.2017

251

14.07.2017

252

19.07.2017

Приватне підприємство
"ВОЯЖ"

23730362

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі (літ. "А") загальною площею 108,90 кв.м та прибудова площею Дніпровська набережна, буд.
15,20 кв.м, площа ганків 1,60 кв.м (за даними КМБТІ)
17-Е

253

19.07.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ВІЛ-147"

23527626

Реконструкція нежитлових приміщень цілісного майнового комплексу, а саме нежитлової будівлі літер "А" та
вул. Волинська, буд. 31-А
нежитлової будівлі літер "Б" (за даними технічної інвентаризації ПП "Архітектурно-правовий центр")

Солом'янський

780,6

96 993,14

виконано

254

19.07.2017

Фізична особа

-

Реконструкція нежитлового приміщення №172 літ. "А" з влаштуванням антресолі під заклад громадського
харчування

вул. Академіка Єфремова,
буд. 8-А

Святошинський

182,2

17 078,60

виконано

255

19.07.2017

Іноземне підприємство "ІАР-СІ"

38204199

Реконструкція квартири №22 під нежитлове приміщення №22 (за даними технічної інвентаризації Фізична
особа підприємець Левко Тетяна Григорівна)

вулиця Васильківська, 7/7

Голосіївський

269

5 324,08

виконано

256

19.07.2017

Товариство з обмеженою
відповідповідальністю
"АПЛ-ГРУП"

32423314

Будівництво ж/б літ. "Л" загальною площею 10012,00 кв.м (в т.ч загальна площа квартир 1241,40 кі.м, площа
вбудованих та прибудованих приміщень 5194,70 кв.м, загальна площа підземного паркінгу 1009,10 кв.м (в
пров. Ярославський, буд.1/3
т.ч загальна площа машиномісць 274,10 кв.м, загальна площа проїздів 463,10 кв.м, загальна площа в`їздуліт. "Л"
виїзду в паркінг (рампи) 271,90 кв.м), загальна площа технічних приміщень 1731,40 кв.м (за даними
технічної інвентаризації ТОВ Архітектурно-будівельна компанія "КВАДРАТ")

Подільський

10012

1 775 841,70

виконано

257

21.07.2017

Приватне акціонерне
товариство "Агрохімцентр"

23497084

Будівництво нежитлової будівлі літ. "Г" загальною площею 192,90 кв.м (за даними технічного паспорту ФОП
вул. Лобачевського, 23/4
"СОЛОХА ІГОР ОЛЕГОВИЧ") вулиця Лобачевського, буд.23/4

Дніпровський

192,9

42 785,22

виконано

258

21.07.2017

Приватне акціонерне
товариство "Агрохімцентр"

23497084

Будівництво нежитлової будівлі літ. "Д" загальною площею 215,70 кв.м (за даними технічного паспорту ФОП
вул. Лобачевського, 23/4
"СОЛОХА ІГОР ОЛЕГОВИЧ")вулиця Лобачевського, буд.23/4

Дніпровський

215,7

47 842,26

виконано

259

21.07.2017

Фізична особа

Шевченківський

181,6

465,78

виконано

260

21.07.2017

261

21.07.2017

262

21.07.2017

довідка від
19.08.2017 №
050/08-6800
довідка від
26.07.2017 №
050/08-5982
довідка від
27.07.2017 №
050/08-6029
довідка від
19.08.2017 №
050/08-6801
довідка від
15.08.2017 №
050/08-050/Ш347/5-6663
довідка від
01.08.2017 №
050/08-6173
довідка від
16.08.2017 №
050/08-6681
довідка від
23.08.2017 №
050/08-6897
довідка від
23.08.2017 №
050/08-6902
довідка від
28.07.2017 №
050/08-050/м-364/26071
довідка від
27.07.2018 №
050/18-5236
довідка від
01.08.2017 №
050/08-6174
довідка від
01.08.2017 №
050/08-050/Р-355/26175

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Ринок
Оболонь"
Товариство з обмеженою
відповідальністю "МІСТО
ГРУП"

Приватне акціонерне
товариство "Дніпровський
ринок"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
"УКРМОСТОБУД"
Фізична особа

-

Реконструкція квартири №14 в багатоквартирному житловому будинку з розділенням на дві окремі квартири
вулиця Січових Стрільців,
загальною площею квартири №14/1 - 76,80 кв.м та квартири №14/2 - 104,80 кв.м (за даними технічного
буд. 84-а
паспорту ТОВ "УКРТЕХЕКСПЕРТ")

25197883

Реконструкція нежитлової будівлі (літ. З) загальною площею 2137,70 кв.м (за даними технічного паспорту
ТОВ "ТЕХ-ПРОЕКТ")

вулиця Євгена Сверстюка, 3

Дніпровський

2137,7

474 141,86

виконано

21653048

Реконструкція технічного поверху нежитлової будівлі літ. "А" загальною площею 1065,10 кв.м (за даними
технічного паспорту ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД")

вулиця Євгена Сверстюка, 11

Дніпровський

1065,1

208 913,42

виконано

-

Реконструкція груп нежитлових приміщень №3 та №4/1 (літ. "А") з їх об`єднанням та розділенням на два
рівні загальною площею 162,70 кв.м (за даними технічного паспорту ФОП Барташук О.В.)

вулиця Кіровоградська, буд.
70-а, приміщення №3 та
№4/1

Солом'янський

162,7

36 086,86

виконано

довідка від
10.09.2018 №
050/18-6247

263

24.07.2017

Приватне акціонерне
товариство "Холдингова
компанія"Київміськбуд",
Товариство з обмеженою
відповідальністю "МРІЯПЛЮС"

довідка від
11.08.2017 №
050/08-6596

264

24.07.2017

Фізична особа

довідка від
13.09.2018 №
050/18-6976

265

24.07.2017

Приватне акціонерне
товариство "Холдингова
компанія Київміськбуд""

23527052

довідка від
28.07.2017 №
050/08-6105

266

24.07.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "РіелтБуд"

267

25.07.2017

ТОВ "ІСКО", Спільне
українсько-в`єтнамське
підприємство у формі
товариства з обмеженою
відповідальністю
"КОМ`ЮН-ТРЕЙД"

268

26.07.2017

Фізична особа

269

26.07.2017

Фізична особа

270

27.07.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ПАУЕРГРУП"

довідка від
05.04.2018 №
050/08-2382
довідка від
29.08.2017 №
050/08-6973
довідка від
31.08.2017 №
050/08-050/Х-366/27090
довідка від
22.08.2017
№050/08-6858
довідка від
29.08.2017 №
050/08-6977
довідка від
16.08.2017 №
050/08-6683
довідка від
04.08.2017 №
050/08-6265

Будівництво нежитлових будівель літ. "А" загальною площею 47,80 кв.м, літ. "Б" загальною площею 112,90
кв.м, літ. "В" загальною площею 41,10 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ
"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД")

вулиця Прирічна, буд.32

Печерський

24 910, 90

5 512 484,12

виконано

Оболонський

160,7

44 759,24

виконано

Реконструкція гуртожитку під житловий будинок з надбудовою загальною площею 23 151,30 кв.м (в т.ч
вулиця Іоанна Павла ІІ
загальна площа квартир 14514,5кв.м, загальна площа вбудованих нежитлових приміщень 692,50 кв.м, площа
(Патріса Лумумби) буд.11
технічних приміщень- 111,20 кв.м, загальна площа паркінгу 3549,0 0 кв.м) вулиця Іоанна Павла ІІ ()

Печерський

23151,3

4 788 760,56

виконано

39375896

Будівництво житлового будинку літери "А"(в т.ч загальна площа квартир - 8347,40 кв.м, загальна площа
вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень - 1211,30 кв.м) (за даними технічної
вулиця Євгена Сверстюка
інвентаризації ТОВ "проекттехсервісбуд") в складі проекту будівництва житлово-торгівельного комплексу на (Марини Раскової) буд. 4
вул. Марини Раскової,4

Дніпровський

12289,5

2 725 811,10

виконано

14300906,
39683331

Будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями та підземним
паркінгм, а саме: І черга, 1 пусковий комплекс, секція №1, будівництво житлового будинку №1 літ. "А"
загальною площею 9616,50 кв.м (в тому числі загальна площа квартир 6946,30 кв.м, загальна площа
вбудовано-прибудованих приміщень 825,70 кв.м, загальна площа приміщень загального користування
1844,50 кв.м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ "АЛІ РІЕЛТІ")

вулиця Сім`ї Стешенків
(колишня Тимофія
Строкача), буд.9

Святошинський

9616,5

2 132 939,70

виконано

-

Будівництво зблокованого житлового (садибного) будинку (літер "А") загальною площею 757,20 кв.м (за
даними технічного паспорту ТОВ ПАЛСАР)

вулиця Лубенська, буд. 23/1

Печерський

757,2

167 946,96

виконано

-

Реконструкція квартири №6 на вул. Гоголівський,10, літ. "А" (за даними технічного паспорту ТОВ
"УКРТЕХЕКСПЕРТ")

вулиця Гоголівська, буд.10
кв.6

Шевченківський

257,2

27 658,46

виконано

Реконструкція та перепланування нежитлових приміщень літ. "Б" загальною площею 30,60 кв.м (за даними
технічного паспорту КМБТІ) з облаштуванням закладу торгівлі

проспект Корольова
Академіка буд. 4 літ. Б

Святошинський

30,6

6 787,08

виконано

4-й "а" мікрорайон
житлового масиву Позняки
(будівельна Здолбунівська,
15-А)

Дарницький

55891,6

9 458 306,12

виконано

Шевченківський

4761,7

1 056 145,06

виконано

Дніпровський

32,9

7 297,22

виконано

Шевченківський

628,9

8 250,96

виконано

-

37202468

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ІММОШАН УКРАЇНА"

36210744

Будівництво першої черги торговельно-розважального комплексу з паркінгом літ. "А" (за даними "Бюро
технічної інвентаризації")

272

01.08.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Київресурсбуд"

34487783

Будівництво житлового будинку літера (секція) "К" загальною площею 4761,70 кв.м (за даними технічної
інвентаризації ТОВ "ЗЕМБУДІНВЕСТПРОЕКТ") в складі проекту "Житлово-офісно-торгівельного комплексу проспект Перемоги, буд. 90/1
з підземним паркінгом на проспекті Перемоги, 90/1 "

273

02.08.2017

Колективне підприємство
"Марті"

22915875

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "Б" для надання послуг автокласним з благоустроєм прилеглої
території

вул. Ентузіастів,1 (літ. Б)

02.08.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Істрейт"

37213365

Реконструкція нежитлових приміщень з №1 по №26 (гр. прим. №218), №1 (гр. прим. №218а)(в літ. "А")магазин продовольчих та непродовольчих товарів з розвантажувальною рампою загальною площею 565,30
кв.м, ганок з пандусом та навісом літер "а" площею забудови 22,90 кв.м, ганок літер "а1" площею забудови
5,10 КВ.М, навіс літер "а2" площею забудови 5,40 кв.м, вхід літер "а3" площею забудови 27,30 кв.м, козирок
літер "а4"площею забудови 1,00 кв.м, ганок та козирок літер "а5" площею забудови 1,90 кв.м (за даними
технічного паспорту ТОВ "Содель")

вулиця Василевської Ванди,
буд.6

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ІСТРЕЙТ"

37213365

Реконструкція нежитлових приміщень №№5,6 (в літ. А) під магазин продовольчих та непродовольчих товарів
з розвантажувальною рампою загальною площею 581,40 кв.м (в т.ч загальна площа магазину продовольчих вул. Марини
та непродовольчих товарів 550,80 кв.м, площа ганку з навісом та пандусом 17,90 кв.м, загальна площа ганків Цветаєвої/Оноре де Бальзака,
з козирком 4,30 кв.м, площа навісу з рампою та сходами 8,40 кв.м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ №18/78
"СОДЕЛЬ")

Деснянський

581,4

128 954,52

виконано

37213365

Реконструкція приміщень нежитлового будинку-магазину (літера А) під магазин продовольчих та
непродовольчих товарів з розвантажувальною рампою та офісним приміщенням загальною площею 1295,90
кв.м, ганок з навісом та пандусом літер "а" площею забудови 38,70 кв.м, навіс літер "а1" площею забудови
62,90 кв.м, сходи літер "а2" площею забудови 4,10 кв.м, навіс літер "а3"площею забудови 66,70 кв.м, сходи
літер "а4" площею забудови 1,60 кв.м, ганок з навісом та пандусомлітер "а5" площею забудови 38,70 кв.м,
ганок з пандусом літер "а6" площею забудови 93,30 кв.м, рампа з навісом літер "а7" площею забудови 21,20
кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "Содель")

Дарницький

1623,1

360 003,58

виконано

37213365

Реконструкція нежитлових приміщень з №1 по №17, приміщень VI, VIII, IX, рампи - 1 го поверху та
нежитлових приміщень з №20 по №39, приміщень ІV - 2-го поверху під магазин продовольчих товарів з
розвантажувальною рампою загальною площею 698,50 кв.м (в т.ч загальна площа магазинку 614,00 кв.м,
вулиця Каштанова, буд.№7
площа гунку з пандусом 43,60 кв.м, загальна площа ганків 27,10 кв.м, площа навісу з рампою та сходами
13,80 кв.м) на І та ІІ поверсі нежитлової будівлі літ. "А" (за даними технічної інвентаризації ТОВ "СОДЕЛЬ")

Деснянський

698,5

154 927,30

виконано

37213365

Реконструкція нежитлових приміщень з №1 по №24 (гр.прим.№2,2а) (в літ. А) - магазин продовольчих та
непродовольчих товарів з розвантажувальною рампою загальною площею 657,50 кв.м (в т.ч загальна площа
магазину з розвантажувальною рампою 645,60 кв.м (в т.ч площа розвантажувальної рампи 16,60 кв.м),
площа навісу 11,10 кв.м, загальна площа сходів 0,80 кв.м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ
"СОДЕЛЬ")

Святошинський

657,5

5 234,48

виконано

довідка від
10.09.2018 №
050/18-6248

275

довідка від
23.01.2019 №
050/18-467

вулиця Лейпцизька, буд.13

31.07.2017

274

довідка від
22.08.2018 №
050/18-5896

Будiвниrцво житлового комплексу лiт. "А" з офісними приміщеннями
,об"єктами соціально-побутового призначення загальною
площею 24 910,90 в. м (в т,ч. загальна площа квартир - 19 656,70 кв. м,
загальна площа вбулованих, вбудовано-прибудованиї та прибудованих приміщень - 1197,З0 кв.м, площа
технічних приміщень - 117,50 кв.м) тапідзенмин паркінгом6 170,50 кв. м

271

довідка від
22.08.2018 №
050/18-5895

довідка від
22.08.2018 №
050/18-5894

23527052,
32207566

276

277

278

02.08.2017

02.08.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ІСТРЕЙТ"

02.08.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ІСТРЕЙТ"

02.08.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ІСТРЕЙТ"

вул. Сормовська, буд.13

вул. Туполєва Академіка, 15

довідка від
03.11.2017 №
050/08-9177

279

280

03.08.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Будеволюція", Товариство
з обмеженою
відповідальністю
"Консультаційне бюро
НТТ"

34284328,
23530597

Будівництво житлового будинку №29 в складі проекту будівництва багатоповерхових житлових будинків з
об`єктами торгівельно-офісно-розважального та соціально-побутового призначення між вул.Бориса Гмирі та
вул. Колекторною (V черга, 54 пусковий комплекс)

між вул. Бориса Гмирі та
вулицею Колекторною

Дарницький

17013,8

4 067 344,00

виконано

03.08.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Будеволюція", Товариство
з обмеженою
відповідальністю
"Консультаційне бюро
НТТ"

34284328,
23530597

Будівництво житлового будинку №26 в складі проекту будівництва багатоповерхових житлових будинків з
між вул. Бориса Гмирі та
об`єктами торгівельно-офісно-розважального та соціально-побутового призначення між вул. Бориса Гмирі та
вулицею Колекторною
вул. Колекторною (VI черга, 46 пусковий комплекс)

Дарницький

30487,25

6 762 072,05

Борг, ведеться
претензійна
робота

34284328,
23530597

Будівництво житлового будинку №14 літ. "А" в складі проекту будівництва багатоповерхових житлових
будинків з об`єктами торгівельно-офісно-розважального та соціально-побутового призначення між вул.
Борися Гмирі та вул. Колекторною (ІІ черга 25 пусковий комплекс)

між вул. Бориса Гмирі та
вулицею Колекторною

Дарницький

33727,6

7 480 781,68

виконано

Святошинський

533,4

118 308,12

виконано

довідка від
29.08.2017 №
050/08-6978

281

03.08.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Будеволюція", Товариство
з обмеженою
відповідальністю
"Консультаційне бюро
НТТ"

довідка від
15.08.2017 №
050/08-6674

282

07.08.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ДЖЕТ 1"

31406612

Реконструкція діючої АЗС будівель "Б", літер "В" з встановленням автомобільного газоправного пункту
(АГЗП) загальною площею 533,40 кв.м (в т.ч площа будівлі літер "Б" АЗС 119,70 кв.м, площа будівлі літер
"б" навісу 285,70 кв.м, площа будівлі літер "В" мийка 96,00 кв.м, площа забудови АГЗП 32,00 кв.м) (за
даними технічної інвентаризації Київське міське бюро технічної інвентаризації)

проспект Леся Курбаса, 1-А

283

07.08.2017

Публічне акціонерне
товариство
"КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК
"ГЛОБУС"

35591059

Реконструкція приміщень нежилої будівлі (літ. Н) (за даними технічного паспорту Товариство з обмеженою
відповідальністю "ТОРГОВИЙ ДІМ "ДАЙМОНД ІНВЕСТ")

вулиця Ливарська, буд.5

Оболонський

284,5

63 102,10

Недоплата

довідка від
12.10.2017 №
050/08-8577

284

07.08.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЕЛІТА"

30109423

Будівництво магазину непродовольчих товарів загальною площею 311,10 кв.м

вулиця Вербова, буд. 17-А

Оболонський

302,8

69 001,98

виконано

довідка від
05.09.2017 №
050/08-7203

285

07.08.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ЄВРОБУД"

25270255

Будівництво готельно-офісного комплексу літера "А" загальною площею 4704,30 кв.м (в т.ч загальна площа
готельно-офісного комплексу 4608,10 кв.м, загальна площа технічних приміщень 37,10 кв.м, площа рампи
проспект Бажана Миколи,
7,70 кв.м, загальна площа виходів з цокольного поверху 33,70 кв.м, площа сходів 17,70 кв.м (за даними
буд. 1-Л
технічної інвентаризації ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ, РЕЄСТРАЦІЇ ТА
ОЦІНКИ НЕРУХОМОГО МАЙНА")

Дарницький

4704,3

1 035 184,96

виконано

286

08.08.2017

Приватне акціонерне
товариство "Холдингова
компанія "Київміськбуд"

23527052

Будівництво житлового будинку загальною площею 9473,80 кв.м та паркінгом на вул. Драгоманова,35

вулиця Драгоманова, буд.35

Дарницький

9 473,80

2 610 852,16

виконано

287

09.08.2017

Фізична особа

Реконструкція квартири №129 по просп. Героїв Сталінграду, 14 у Оболонському районі м.Києва

проспект Героїв Сталінграда,
буд. 14 кв. 129

Оболонський

78,9

1 064,64

виконано

10.08.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ДЕПАТ",
Приватне акціонерне
товариство
"Домобудівельний комбінат
№4", Товариство з
обмеженою
відповідальністю "ДБКПАРТНЕР"

34575502,
05503160,
37856980

Будівництво житлового будинку №2 загальною площею 47004,98 кв. м та загальна площа ТП 63,06 кв.м у
складі проекту будівництва житлових будинків з вбудованими приміщеннями та піркінгу у пров.
Ясинуватому, 11

провулок Ясинуватський, 11

Голосіївський

47068,04

10 841 157,58

виконано

25400025,
32920218

Будівництво житлового будинку з офісними приміщеннями та паркінгом, а саме: житловий будинок по
вул.Спаська, буд.35

вулиця Спаська, буд.35

Подільський

11793

2 437 386,82

виконано

вулиця Михайла
Максимовича (Онуфрія
Трутенка), буд.3

Голосіївський

45731,5

10 573 122,80

виконано

вул. Драгоманова, 35/55

Дарницький

8977,4

1 767 201,04

виконано

Дніпровський

698,2

5 079,22

Недоплата

Дарницький

859,2

140 074,88

виконано

довідка від
24.10.2017 №
050/08-8848
довідка від
19.08.2017 №
050/08-050/Т-384/3384/3-6797

*

288

-

довідка від
27.12.2018 №
050/18-8973

289

11.08.2017

Приватне підприємство
"Атлант-98", Товариство з
обмеженою
відповідальністю "Укрбуд
Девелопмент"

*

290

14.08.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Будтехнології"

33934750

довідка від
29.08.2017 №
050/08-6979

291

14.08.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "СІТІ
ПРЕМ`ЄР"

39302896

292

16.08.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБінвест"

30691543

Реконструкція нежитлових приміщень з №1 по №23 (гр. прим.№150) - магазин продовольчих та
непродовольчих товарів з розвантажувальною рампою (літ. А) загальною площею 639,50 кв.м, ганок з
навісом та пандусом літ. "а" площею 23,70 кв.м, ганок літ. "а1" площею 7,70 кв.м, ганок з козирком літ. "а2"
площею 1,60 кв.м, ганок літ. "а3" площею 11,20 кв.м, навіс з рампою та сходами площею 12,90 кв.м, ганок з
козирком літ. "А5" площею 1,60 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "СОДЕЛЬ") вулиця
Курнатовського, буд. 11

293

17.08.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ГУЕЛЬ
ПАРК"

39025483

Реконструкція будівлі сервісного обслуговування (літ. "А") водіїв та пасажирів з відкритою автостоянкою під
багатопаливну автозаправну станцію (БП АЗС) на перетині вулиць Ревуцького та вул.Анни Ахматової у
Дарницькому районі загальною площею 228,80 кв.с та будівництво навісу літ. "Б" площею забудови 102,50
вул. Ревуцького, №8-К
кв.м та будівництво навісу літ "В" площею забудови 527,90 кв.м (за даними технічного паспорту ПП "вечірня
столиця")

довідка від
07.09.2017 №
050/08-7318

Будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими соціально побутовими приміщеннями та
паркінгом по вул. Онуфрія Трутенка,3 (ІІІ та ІV черга), ІІІ черга: будівництво ж/б літ. "А" (№ 3) загальною
площею 33 333,40 кв.м за даними технічної інвентаризації ПП "ПРИВАТ-ІНВЕСТ", ІV черга: будівництво
житлового будинку №2 загальною площею 12398,10 кв.м
Будівництво багатоповерхового житлового будинку літер "А" з об`єктами обслуговування населення
загальною площею 8977,40 кв.м, загальна площа паркінгу 1418,60 кв.м (в т.ч загальна площа машиномісць
734,40 кв.м) (за даними технічної інвентаризації)

вул. Курнатовського, буд.11

довідка від
19.09.2017 №
050/08-7652

294

19.08.2017

Релігійна гшромада на честь
ікони Божої Матері
"Скоропослушниця"
Української Православної
Церкви у Дарницькому
районі м.Києва, Товариство
з обмеженою
відповідальністю
"Консультаційне бюро
НТТ"

39142097,
23530597

Будівництво Храму на честь Ікони Божої Матері "Скоропослушниця" (каплиці) літ. "А" загальною площею
148,60 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") (І пусковий комплекс) між
вул. Бориса Гмирі та вул. Колекторною

34882504,
02070944

між вул. Бориса Гмирі та
вул. Колекторною

Дарницький

148,6

32 659,48

виконано

Будівництво ж/б №8 літ. "А" загальна площа 25970,70 кв.м (в т.ч загальна площа квартир 18855,70 кв.м) (за
проспект Академіка
даними технічної інвентаризації ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") в складі коригування проекту будівництва
Глушкова, буд.6
житлових будинків та об`єктів соціально-побутової сфери (І черга ІІІ пусковий комплекс)

Голосіївський

25970,7

5 760 301,26

виконано

Будівництво індивідуального житлового будинку з вбудованими приміщеннями нежитлового призначення
літ. "А5" загальною площею 1882,00 кв.м, в тому числі площа технічних приміщень 311,60 кв.м (за даними
технічного паспорту ФОП МЕЛЬНИК НАТАЛІЯ ІГОРІВНА), вулиця Академіка Вільямса, буд. 2-б

Голосіївський

1882

348 942,88

виконано

довідка від
06.09.2017 №
050/08-7255

295

19.08.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "АРКАДАБУДІВНИЦТВО",
Київський національний
цніверситет імені Тараса
Шевченка

довідка від
05.09.2017 №
050/08-050/О-398/37208

296

21.08.2017

Фізична особа

21.08.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Будеволюція", Товариство
з обмеженою
відповідальністю
"Консультаційне бюро
НТТ"

34284328,
23530597

Будівництво житлового будинку №17 площею 18337,89 кв.м (в т.ч загальна площа квартир 11796,11 кв.м) в
складі проекту будівництва багатоповерхових житлових будинків з об`єктами торговельно-розважального та вулиця Бориса Гмирі та
соціально-побутового призначення між вул. Бориса Гмирі та вул. Колекторною (ІІІ черга будівництва, 33
вулицею Колекторною
пусковий комплекс) (коригування) між вулицею Бориса Гмирі та вулицею Колекторною

Дарницький

18337,89

4 067 344,00

Недоплата

298

21.08.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Будеволюція", Товариство
з обмеженою
відповідальністю
"Консультаційне бюро
НТТ"

34284328,
23530597

Будівництво житлового будинку №13 площею 36409,60 кв.м (в т.ч загальна площа квартир 26673,00 кв.м) в
складі проекту будівництва багатоповерхових житлових будинків з об`єктами торговельно-розважального та вулиця Бориса Гмирі та
соціально-побутового призначення між вул. Бориса Гмирі та вул. Колекторною (ІІ черга будівництва, 24
вулицею Колекторною
пусковий комплекс) між вулицею Бориса Гмирі та вулицею Колекторною

Дарницький

36409,6

8 090 213,12

Недоплата

299

22.08.2017

Єпископат (релігійний
центр) Української
Лютеранської Церкви,

21656348

Будівництво комплексу будівель храму Української Лютеранської Церкви літ. "А" загальною площею 292,30
кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "БТІ") (за даними технічного паспорту ТОВ "БТІ ЮКОЕЙНІАН
ГРУП") вул. Тургенєвська, буд. 24

вул. Тургенєвська, буд. 24

Шевченківський

292,3

64 949,06

виконано

300

22.08.2017

Фізична особа

Будівництво нежитлової будівлі літ. "А" (шиномонтаж) загальною площею 45,50 кв.м (за даними технічної
інвентаризації та реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна) вул. Крайня, буд. 3б

вул. Крайня, буд. 3б

Деснянський

45,5

10 110,10

виконано

Голосіївський

1164,4

53 905,72

виконано

Святошинський

1305,6

166 894,42

виконано

Дніпровський

536,8

119 276,96

виконано
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довідка від
08.11.2017 №
050/08-9278

довідка від
04.09.2017 №
050/08-7180
довідка від
12.09.2017 №
050/08-7421
довідка від
05.10.2017 №
050/08-8295

301

22.08.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Імперія
ЛТД"

довідка від
02.10.2017 №
050/08-8127

302

23.08.2017

Фізична особа

довідка від
19.09.2017 №
050/08-7689

303

23.08.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ГБР"

довідка від
19.09.2017 №
050/08-050/Л-383/47651

-

-

31777228

-

41413720

вулиця Академіка Вільямса,
буд. 2-б

Реконструкція нежитлового приміщення (групи нежитлових приміщень № 1А) (літ. Д) з розподілом на окремі
нежитлові приміщення №1, №2, №3, №4, №5 та влаштуванням антресолі в приміщеннях №1, №2, №3, №4,
вулиця Малевича Казамира,
№5 по вул. Боженко (Казимира Малевича), буд. 86 загальною площею 1164,40 кв.м (за даними технічного
буд. 86
паспорту ТОВ "АРХ-ЮСТ-ПРОЕКТ")
Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ. "Ж" по вул. Берковецькій, 10 в в Святошинському районі м.
Києва загальною площею 1282,00 кв.м та ганку площею 23,60 кв.м (за даними технічного паспорту
вул. Берковецька, буд. 10
виготовленого Суб`єктом господарювання ТОВ "ПРОЕКТ-ТЕХСЕРВІСБУД") по вул. БЕРКОВЕЦЬКА, БУД.
№10
Будівництво комплексу виробничих будівель літери "А", "Б", "В" загальною площею 536,80 кв.м (в т.ч
загальна площа будівлі лутери "А" 150,40 кв.м, загальна площа будівлі літера "Б" 278,10 кв.м, загальна
вул. Миропільська, буд. №8 Б
площа будівлі літера "В" 39,30 кв.м, площа зовнішніх сходів з площадкою 22,0 кв.м, площа навісу 47,00 кв.м)
(за даними технічного паспорту ТОВ "ТЕХІНВЕНТАРИЗАЦІЯ") по вул. Миропільська, буд. №8 Б

304

23.08.2017

Фізична особа

-

Реконструкція квартири №97 під торгово-офісне нежитлове приміщення загальною площею 60,40 кв.м в
житловому будинку літер. "А" (за даними технічної інвентаризації ТОВ "Б-Т-І") просп. Петра
Григоренка,буд. №27 прим.№97

просп.Петра Григоренка,буд. 27 прим.97
Дарницький

60,4

2 044,24

Борг, рішення
Сватівського
районного суду
Луганської
області від
08.11.2018 у
справі
№426/13819/18 за
позовом
Департаменту
економіки та
інвестицій до
Фізичної особи
про стягнення
заборгованості
задовольнити
повністю

305

23.08.2017

Фізична особа

-

Реконструкція нежитлового приміщення №50 літ. "А" загальною площею 222,30 кв.м (за даними технічного
паспорту СУБ`ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТОВ "КОРУНД КОНСАЛТІНГ") вул. Жилянська, буд.54

вулиця Жилянська, буд. 54

222,3

399,96

виконано

Голосіївський

23.08.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Молодіжний житловий
комплекс "Оболонь"

307

23.08.2017

Публічне акціонерне
товариство "Концерн
Галнафтогаз"

308

28.08.2017

Фізична особа

довідка від
18.09.2017 №
050/08-7617

306

*

довідка від
25.09.2017 №
050/08-050/З-382/37888

довідка від
08.09.2017 №
050/08-7359

309

виконано

267,8

28 374,94

виконано

-

Реконструкція житлового будинку літ. "Б-3" загальною площею 570,60 кв.м та ганок літ. "б" загальною
площею 8,10 кв.м, бассейн літ. "В" загальною площею 47,60 кв.м, камін літ. "Г" 3,30 кв.м, замощення літ. "І" вулиця Товарна, буд.6
загальною площею 7,60 кв.м за даними технічного паспорту ФОП "ЛЕВКО ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА"

Печерський

637,2

126 520,68

виконано

-

Будівництво зблокованих житлових будинків літер "Ж" загальною площею 3153,90 кв.м (в т.ч загальна
площа квартир 2802,40 кв.м, загальна площа ліфтових 16,60 кв.м, загальна площа паркінгу 334,90 кв.м (в т.ч
загальна площа машиномісць 155,10 кв.м, площа проїздів 131,20 кв.м, площа місць загального користування
Звіринецькій, буд. 10, 10-А, 12
29,10 кв.м, загальна площа технічних приміщень 19,50 кв.м), площа входу в паркінг 20,30 кв.м та загальна
площа ганків 60,90 кв.м) (за даними технічного паспорту Київське міське бюро технічної інвентаризації та
реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна) по вул. Звіринецькій, буд. 10, 10-А, 12

Печерський

3235,1

676 354,58

виконано

Дарницький

19306,3

4 425 003,96

виконано

25288083

Реконструкція супермаркету "БІЛЛА" літ. "А" загальною площею 4874,50 кв.м (за даними технічного
паспорту ТОВ "ГРАНД ПЛЮС-В") вул. Михайла Гришка, буд.3

вул. Михайла Гришка, 3

Дарницький

4874,5

287 260,16

виконано

Реконструкція квартири №1 під нежитлове приміщення №1 літер "А" загальною площею 76,70 кв.м (за
даними технічного паспорту ТОВ "АКРОПРОМ") по вулиці Драгомирова Михайла, буд. 6-а

вулиця Драгомирова Михайла, 6а Печерський

76,7

488,84

виконано

Будівництво житлового будинку №15 загальною площею 15037,33 кв.м (в т.ч загальна площа квартир
10300,28 кв.м) в складі проекту будівництва багатоповерхових житлових будинків з об`єктами торговельнорозважального та соціально-побутового признгачення між вул. Бориса Гмирі та вул. Колекторною (ІІІ черга,
31 пусковий комплекс)

між вулицею Бориса Гмирі
та вулицею Колекторною

14267,2

3 341 294,73

виконано

довідка від
15.09.2017 №
050/08-7536

311

01.09.2017

Підприємство з 100%
іноземними інвестиціями
"БІЛЛА-Україна"

*

312

01.09.2017

Фізична особа

01.09.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ
БЮРО НТТ", Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Будеволюція"

315

проспект Героїв Сталінграда, буд. 1а
Оболонський

3 614 949,58

Будівництво житлового будинку №24 площею 19 306,3кв.м(в т.ч загальна площа квартир 13800,20 кв.м та
площа вбудованих нежитлових приміщень 631,90 кв.м) в складі проекту будівництва багатоповерхових
між вулицею Бориса Гмирі
житлових будинків з об`єктами торгівельно-офісно-розважального то соціально-побутового призначення між
та вулицею Колекторною
вул. Бориса Гмирі та вул. Колекторною (V черга будівництва, 45 пусковий комплекс) між вулицею Бориса
Гмирі та вулицею Колекторною

01.09.2017

314

Реконструкція автозаправного комплексу (АЗК) загальною площею 156,50 кв.м та навіс площею забудови
111,30 кв.м під багатопаливну автозаправну станцію (БП АЗС) з будівництвом автозаправного пункту
(АГЗП) площею забудови 16,40 кв.м (в т.ч підземний резервуар СВГ 20 кв.м з вузлом зливу СВГ площею
забудови 13,20 кв.м, ПРК СВГ площею забудови 3,20 кв.м по просп. Героїв Сталінграда, буд. 1а)

17713,9

23530597
34284328

310

довідка від
06.11.2017 №
050/08-9179

31729918

Оболонський

Фізична особа

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ
БЮРО НТТ", Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Будеволюція"

313

проспект Оболонський (біля
озера Опечень)

30.08.2017

довідка від
15.01.2018 №
050/08-293

довідка від
12.04.2018 №
050/08-2563

21618448

Будівництво житлового будинку №1 літери "А" загальною площею 17713,90 кв.м (в т.ч загальна площа
квартир 12510,00 кв.м, загальна площа нежитлових (вбудованих) приміщень 525,30 кв.м, загальна площа
технічних приміщень 1445,00 кв.м) та ТП літер "Б" загальною площею 128,70 кв.м, І черга будівництва, у
складі проекту будівництва житлово-громадського комплексу з паркінгом (коригування проекту) на просп.
Оболонському (біля озера Опечень) в Оболонському районі м.Києва (за даними технічної інвентаризації
Суб`єкту господарювання ТОВ "Міськспецексперт")

-

23530597
34284328

Дарницький

Рішенням
Господарського
суду міста Києва
від 06.12.2017 у
справі
№ 910/19020/17,
що набрало
законної сили,
договір пайової
участі
визнано
недійсним з
моменту
укладення.

01.09.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ
БЮРО НТТ", Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Будеволюція"

23530597
34284328

Будівництво житлового будинку №25 загальною площею 39434,74 кв.м (в т.ч загальна площа квартир
26567,92 кв.м) в складі проекту будівництва багатоповерхових житлових будинків з об`єктами торговельнорозважального та соціально-побутового признгачення між вул. Бориса Гмирі та вул. Колекторною (ІV черга,
44 пусковий комплекс)

між вулицею Бориса Гмирі
та вулицею Колекторною

Дарницький

З6 З71,20

8 762 399,22

01.09.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"КОНСУЛЬТАЦІЙНЕ
БЮРО НТТ", Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Будеволюція"

23530597
34284328

Будівництво житлового будинку №19 загальною площею 30487,25 кв.м (в т.ч загальна площа квартир
24954,28 кв.м та площа вбудованих нежитлових приміщень 41,27 кв.м) у складі проекту будівництва
багатоповерхових житлових будинків з об`єктами торговельно-розважального та соціально-побутового
признгачення між вул. Бориса Гмирі та вул. Колекторною (ІІІ черга, 34 пусковий комплекс)

між вулицею Бориса Гмирі
та вулицею Колекторною

Дарницький

30487,25

6 774 266,95

Борг, ведеться
претензійна
робота

-

Реконструкція нежитлових будівель під торговельно-адміністративний комплекс літ. "Г" загальною площею
1486,10 кв.м (в т.ч торгівельні приміщення загальною площею 614,00 кв.м, приміщення автомийки
загальною площею 153,10 кв.м, технічні приміщення автомийки загальною площею 118,80 кв.м, площа
вбудованої ТП та електрощитова загальною площею 37,60 кв.м, допоміжні приміщення загальною площею
410,30 кв.м, ліфтові шахти загальною площею 9,00 кв.м та технічні приміщення загальною площею 143,30
кв.м) за даними технічної інвентаризації ФОП Мурин Сергій Олександрович

проспект Степана Бандери
буд. 8 (колишній просп.
Московський)

Оболонський

1486,1

219 511,38

виконано

39716927

Влаштування відкритої автостоянки з об`єктами обслуговування транспорту (будівля автомийки) літ. "А"
загальною площею 32,50 кв.м та навісів над постами автомийки загальною площею 254,00 кв.м за даними
технічної інвентаризації ФОП Воробйов Юрій Петрович по просп. Степана Бандери, буд. 23-А

просп. Степана Бандери, буд. 23-А Оболонський

286,5

63 660,30

виконано

довідка від
12.09.2017 №
050/08-050/Б-388/47395

316

01.09.2017

Фізична особа

довідка від
19.09.2017 №
050/08-7690

317

01.09.2017

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТАРТВЕСТ"

довідка від
06.09.2017 №
050/08-7253

318

04.09.2017

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ"

40021560

Реконструкція квартири №2 та нежитлових приміщень №1-17 (в літ.А) з їх об`єднанням під нежитлове
приміщення №2,1-17 літ. "А" загальною площею 498,30 кв.м, з ганками площею забудови 8,60 кв.м (за
даними технічного паспорту ФОП Пашківський Дмитро Петрович) вулиця Жилянська, 5/60

вулиця Жилянська, буд. 5/60

довідка від
06.09.2017 №
050/08-7254

319

04.09.2017

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ІСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ"

40021560

Реконструкція нежитлових приміщень №№52,53,56 (літ.А) загальною площею 301,00 кв.м (за даними
технічного паспорту ФОП Пашківський Д.П.)

21635487
32920218

Голосіївський

506,9

3 910,72

виконано

вулиця Велика Васильківська, буд. Голосіївський
29

301

2 533,08

виконано

Будівництво 4 секції житлового будинку літер "1А" (№1) загальною площею 9 435,40 кв. м (в т.ч. загальна
площа квартир 6 832,80 кв. м, загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих
приміщень 526,00 кв. м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ "ПРОФІ П.Л.Ю.С.") в складі проекту
будівництва житлового комплексу за адресою: бульвар Академіка Вернадського буд. 24 у
Святошинському районі м. Києва (ІІ черга)

бульвар Академіка Вернадського буд.
Святошинський
24

9435,4

1 757 704,96

виконано

довідка від
21.09.2017 №
050/08-7761

320

04.09.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Укрбуд Девелопмент"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Завод офісних та
спеціальних меблів"

довідка від
02.10.2017 №
050/08-8113

321

04.09.2017

Обслуговуючий кооператив
"Будмаш 9"

40317722

Будівництво зблокованих житлових будинків літер "А" (блок А та Б) загальною площею
6 398,70 кв.м, а саме блоку А загальною площею 3 167,80 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 1923,30 кв.м,
загальна площа вбудованих нежитлових приміщень 1 244,50 кв.м), блоку Б загальною площею 3 230,90 кв.м
(в т.ч. загальна площа квартир 1 931,70 кв.м, загальна площа вбудованих нежитлових приміщень 1 299,20
кв.м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ "КОРУНД КОНСАЛТІНГ")

вул. Ясногірська, буд. 16 "А", "Б" Шевченківський

6398,7

556 284,96

виконано

довідка від
18.10.2018 №
050/18-7100

322

04.09.2017

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЙ
ВІ ТІ ІНВЕСТМЕНТС"

33499583

Будівництво закладу ресторанного господарства загальною площею 451,90 кв.м по вул. Серафимовича
(будівельна адреса: Івана Миколайчука, 16)

вул. Серафимовича
(будівельна адреса: Івана
Миколайчука, 16)

Дніпровський

451,9

100 412,18

виконано

32920218
25594168

Будівництво комплексу житлових будинків з вбудованими приміщеннями по узвозу
Герцена, 32 у Шевченківському районі м.Києва", а саме житловий будинок № 2 літер "2А", ІІ черга
будівництва: секція 3: загальною площею 12 319,80 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 9 179,90 кв. м та
загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень загальною площею 567,00
кв.м) за даними технічної інвентаризації ТОВ «ПРОФІ П.Л.Ю.С.» (3 пусковий комплекс); секція 4: загальною
узвіз Герцена, буд.32
площею 11420,20 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 8 605,80 кв.м та загальна площа вбудованих,
вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень загальною площею 391,00 кв.м) за даними технічної
інвентаризації ТОВ «ПРОФІ П.Л.Ю.С.» (4 пусковий комплекс);
секція 5: загальною площею 9399,50 кв.м (в т.ч загальна площа квартир 6667,90 кв.м та загальна площа
вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень загальною площею 715,30 кв.м) за
даними технічної інвентаризації ТОВ «ПРОФІ П.Л.Ю.С.» (5 пусковий комплекс)

Шевченківський

33139,5

4 872 132,34

виконано

довідка від
21.09.2017 №
050/08-7762

323

06.09.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Укрбуд
Девелопмент"
Приватне акціонерне
товариство
"Домобудівельний комбінат
№1

довідка від
21.09.2017 №
050/08-7776

324

08.09.2017

Фізична особа

*

325

08.09.2017

Публічне акціонерне
товариство "ГОТЕЛЬ
"ТЕАТРАЛЬНИЙ"

довідка від
03.10.2017 №
050/08-8175

довідка від
21.09.2017 №
050/08-7760
довідка від
04.10.2017 №
050/08-050/КО427/2-8214

Рекострукція квартири №3 під нежитлове приміщення літ. "А" загальною площею 50,10 кв.м (за даними
технічного паспорту ТОВ "КОРУНД КОНСАЛТІНГ)

проспект Повітрофлотський, буд.55Солом'янський

50,1

1 088,78

виконано

3358481

Реконструкція адмінстративно-побутового будинку (в літ. А) загальною площею 7359,30 кв.м під офісноготельний комплекс

вул. Голосіївська буд. 7, корпус 1-АГолосіївський

7359,3

629 470,38

виконано

вул. Регенераторна, 4, просп.
Возз'єднання, 19, вул.
Березнева, 12 (будівельна
адреса: проспект Соборності,
буд. 19)

Дніпровський

40992,6

9 000 788,72

виконано

-

326

08.09.2017

Приватне акціонерне
товариство "НЕО ВІТА"

35372603

Будівництво 15 черги у складі проекту будівництва житлово-офісного та торговельного комплексу з
вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торгівельного призначення з
підземним та наземним паркінгом на вул. Регенераторній, 4, просп. Возз'єднання, 19, вул. Березневій, 12 у
Дніпровському районі, а саме: 7 пусковий комплекс: житловий будинок № 001g (секції 00115; 00116) літер
«1А» загальною площею 12 600,40 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 8669,60 кв. м, загальна площа
вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих 315,00 кв. м) ( за даними технічної інвентаризації КП
КМР «КМ БТІ»);
8 пусковий комплекс: житловий будинок № 001j (секції 00117, 00118) літери «1А» загальною площею 4
976,60 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 3 559,70 кв. м, загальна площа вбудованих, вбудованоприбудованих та прибудованих 111,70 кв. м) ( за даними технічної інвентаризації КП КМР «КМ БТІ»);
9 пусковий комплекс: житловий будинок літери «1А» ( 001k секція 00119-00120) загальною площею 12
417,60 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 8 607,10 кв. м, загальна площа вбудованих, вбудованоприбудованих та прибудованих 182,50 кв. м) ( за даними технічної інвентаризації КП КМР «КМ БТІ»);
10 пусковий комплекс: житловий будинок літери «1А» (№ 001m) загальною площею 10 516,00 кв. м (в т.ч.
загальна площа квартир 7314,40 кв. м, загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та
прибудованих нежитлових приміщень 491,80 кв. м) (за даними технічної інвентаризації КП КМР «КМ БТІ»);
11 пусковий комплекс: ТП № 1 загальною площею 99,00 кв. м;
12 пусковий комплекс: РП-ТП загальною площею 210,00 кв. м;
13 пусковий комплекс: трансформаторна підстанція №2 (ТП № 2) літ. «1Б» загальною площею 173,00 кв. м
(за даними технічного паспорту КП КП КМР «КМ БТІ»).

327

11.09.2017

Мале підприємство "Мрія93"

19493347

Будівництво торговельно-побутового комплексу літ. "А" загальною площею1050,40 кв.м (в т.ч. площа
технічних приміщень (топочна, щитова) - 16,00 кв.м) (за даними технічного паспорту ТОВ "АЛАМАК-77")

на перетині вул. Миропільська та вул.
Дніпровський
Бойченка

1050,4

229 843,68

виконано

328

11.09.2017

Фізичні особи

-

Будівництво дачного будинку літ. "А" загальною площею 354,20 кв.м, ганок літ. "а4" площею забудови 7,70
кв.м, ганок літ. "а5" площею забудови 6.7 кв.м ) за даними технічного паспорту ПП "КБС-100")

вул. Лінія, 1-а, №№12,14,
КДТ "Чорнобилець",
Урочище "Оболонь"

368,6

81 902,92

виконано

Оболонський

329

11.09.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "СІЛЬПОФУД"
Приватне підприємство
"Торговий дім "Вест Лайн"

330

11.09.2017

Фізичні особи

331

15.09.2017

*

332

довідка від
11.12.2017 №
050/08-050/Д-448/310283

333

довідка від
19.09.2017 №
050/08-7691
довідка від
26.09.2017 №
050/08-050/КО381/4-7903
довідка від
23.10.2017 №
050/08-050/Б-415/68802

довідка від
25.09.2017 №
050/08-7884
довідка від
03.10.2017 №
050/08-8156
довідка від
24.10.2017 №
050/08-8847

Реконструкція нежилого будинку -магазину (літ.А) з добудовою під влаштування магазину продовольчих та
непродовольчих товарів загальною площею 2664.0 кв.м, навіс площею забудови 28,00 кв.м, рампа площею
забудови 18,30 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "ЖИТЛОЕКСПЕРТ")

проспект Героїв Сталінграда буд. 27-Б
Оболонський

2710,3

237 154,06

виконано

-

Реконструкція квартири №7 з обєднанням з частиною приміщень горища над квартирою №7 загальною
площею 265,00 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "АКРОПОМ")

вулиця Руставелі Шота буд. 17 кв.7 Печерський

265

25 108,60

виконано

Фізична особа

-

Реконструкція квартири №2 літер "А" під нежитлове приміщення загальною площею 50,20 кв.м ( за даними
технічного паспорту ТОВ "КОРУНД КОНСАЛТІНГ")

проспект Повітрофлотський, буд.43Соломянський

50,2

1 910,92

виконано

15.09.2017

Фізична особа

-

Реконструкція квартири №351 та квартири №352 з їх об'єднанням в квартиру №352 загальною площею
104,60 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "Акропром")

бульвар Гавела Вацлава, 9-А кв.352
Соломянський

104,6

2 110,90

виконано

18.09.2017

Фізична особа

-

Будівництво житлового будинку літ. "А" загальною площею 1989,50 кв.м (в т.ч. загальна
площа квартир 1410,70 кв.м, загальна площа нежитлових (вбудованих) приміщень 208,80 кв.м, загальна
вулиця Соловцова Миколи, 2
площа МЗК 370,00 кв.м (в т.ч. електрощитова загальна площа 1,60 кв.м, машинне відділення загальна площа
8,70 кв.м, топкові 17,30 кв.м) (за даними технічного паспорту ФОП Філатов Ігор Дмирович)

Печерський

1989,5

435 541,80

виконано

334

19.09.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Євробудівництво"
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Укрбуд
Девелопмент"

32669918
32920218

Будівництво комплексу житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями, об`єктами соціальної
інфраструктури та паркінгом, а саме:
І черга: житловий будинок №6 загальною площею 6076,90кв.м (в тому числі загальна площа квартир 4424,72 кв.м, загальна площа вбудованих нежитлових приміщень - 495,41 кв.м та загальна площа місць
загального користування - 1156,77 кв.м);
вулиця Багговутівська, 1а
ІІ черга: житловий будинок №5 загальною площею 6825,78 кв.м (в т.ч загальна площа квартир - 4424,81 кв.м,
загальна площа вбудованих нежитлових приміщень – 711,03 кв.м та загальна площа місць загального
користування - 1689,94 кв.м) та трансформаторна підстанція;
Паркінг (І та ІІ черга): загальною площею 3369,32 кв.м (в т.ч площа машино-місць – 1465,47 кв.м, площа
проїздів – 1558,32 кв.м та технічне приміщення – 345,53 кв.м)

Шевченківський

16368

3 210 342,00

Недоплата

335

20.09.2017

ТОВ "Вода Еко"

41225161

Реконструкція будівлі трансформаторної підстанції під торгове приміщення по вул. Борщагівська/Ніжинська,
вулиця Борщагівська/Ніжинська, 189/1
Солом'янський
189/1 літ. "Б" загальною площею 17,40 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "БТІ-ЄВРОФАСП")

17,4

3 862,80

виконано

336

20.09.2017

ТОВ "Компанія
"Укрінтерторг"

31864378

Будівництво нежитлової будівлі торговельного призначення літ. "А" загальною площею 220,80 кв. м (за
даними технічного паспорту ТОВ "ОКСІ-К Консалтинг"

вулиця Братиславська, 26-Д

Деснянський

220,8

49 017,60

виконано

337

25.09.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ГАРАНТ
ІНВЕСТ БУД"

40698938

Реконструкція приміщень житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями з перерозподілом
їх площ під квартири та вбудовані нежитлові приміщення літер "А" загальною площею 2507,20 кв.м

провулок Горького, 23а

Деснянський

2507,2

556598,4

виконано

31215780

Будівництво житлового будинку №3 літер "А" загальною площею 15342,50 кв.м (в т.ч загальна площа
квартир 12275,90 кв.м, загальна площа вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 276,70 кв.м) (за
даними технічної інвентаризації КП "Лівобережне бюро технічної інвентаризації") в складі проекту
будівництва житлово-торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним
паркінгом по вул. Петра Дехтяренка (Сім`ї Куженків), 1 в Оболонському районі (ІІ черга, 4 пусковий
комплекс)

вул. Сім`ї Кульженків
(колишня вул. Петра
Дехтяренка) буд. 31-А
(будівельна адреса)

Оболонський

15342,5

2424621,6

виконано

Дарницький

47,6

310,8

виконано

Голосіївський

2290,9

505205,4

виконано

Дарницький

100,6

222

виконано

вулиця Грушевського Михайла, буд.Печерський
9а

837,4

8103

виконано

вулиця Велика Житомирська, буд.Шевченківський
19-б

710,3

5106

виконано

Будівництво будівлі складу декорацій біля існуючої будівлі загальною площею 188,20 кв.м по вул.
Паньківська, буд. 11

вулиця Паньківська, буд. 11

Голосіївський

188,2

41780,4

виконано

Будівництво садового будинку літер "А" загальною площею 1075,90 кв.м (в т.ч загальна площа житлових
приміщень 309,30 кв.м, загальна площа нежитлових приміщень 736,50 кв.м, площа насосної 21,70 кв.м,
загальна площа ліфтів 8,40 кв.м) ганок площею 15,50 кв.м, сходи площею 7,90 кв.м, балкон площею 13,80
кв.м, тераса літер "а" площею 146,10 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "Бюро технічної
інвентаризації") по вул. Друга, діл. 31,33 (с/т "Чорнобилець-2001")

вулиця Друга, діл. 31, 33 (с/т
"Чорнобилець-2001")

Оболонський

1259,2

272860,2

виконано

40720198
30784915

довідка від
04.10.2017 №
050/08-8215

338

25.09.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Фірма"Інтеграл"

довідка від
09.10.2017 №
050/08-050/Ш444/4-8357

339

25.09.2017

Фізична особа

довідка від
29.10.2018 №
050/18-7320

340

27.09.2017

Обслуговуючий кооператив
"Власна квартира 1"

341

29.09.2017

Фізичні особи

342

29.09.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Собі"

16476986

343

29.09.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Атерна"

40223163

29.09.2017

Публічне акціонерне
товариство "Український
генеральний інститут по
проетуванню підприємств
штучного волокна"

4691254

довідка від
17.09.2018 №
050/18-6439
довідка від
11.10.2017 №
050/08-8510
довідка від
17.10.2017 №
050/08-8576

*

довідка від
25.10.2017 №
050/08-050/Д-392/4

344

345

02.10.2017

Фізична особа

-

Реконструкція квартири №308 під нежитлове приміщення (магазин непродовольчих товарів) з влаштуванням
вулиця Драгоманова, буд. 2-А
окремого входу загальною площею 47,60 кв.м (за даними технічної інвентаризації ФОП ВОРОБЙОВ ЮРІЙ
ПЕТРОВИЧ)

38577587

Будівництво житлового будинку загальною площею 2290,90 кв.м (в тому числі загальна площа квартир
1903,10 кв.м, загальна площа місць загального користування 372,60 кв.м, площа електрощитової 7,60 кв.м,
площа водомірного вузла 7,60 кв.м) (за даними технічної інвентаризації ПП "АРХІТЕКТУРНО-ПРАВОВИЙ
ЦЕНТР") вул. Академіка Вільямса, буд. 6г

вул. Академіка Вільямса, буд. 6г

-

Реконструкція квартири № 280 під розташування салону краси з облаштуванням окремого входу загальною
площею 100,60 кв.м по вул. Урлівська, буд. 30

вул. Урлівська, буд.30

-

Реконструкція групи приміщень № 2 та нежитлових приміщень №№6, 7, 8 (секція Г, в літ. "А") з їх
об`єднанням в нежитлове приміщення № 2 літ. "А-11" загальною площею 837,40 кв.м (за даними технічного
паспорту ТОВ "АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО ТЕХНІЧНИХ ІДЕЙ")
Реконструкція приміщень нежитлової будівлі (літ. "Г", "Ґ") під адміністративно-офісну будівлю, загальною
площею 710,30 м.кв (за даними технічного паспорту ДП "Бюро технічної інвентаризації") вулиця Велика
Житомирська, буд. 19-б

довідка від
03.11.2017 №
050/08-9145 (За І
пусковий
комплекс), довідка
та від 03.09.2018 №
050/18-6080 (За ІІ
пусковий
комплекс)
довідка від
18.10.2017 №
050/08-8679
довідка від
13.10.2017 №
050/08-050/3-463/38627
*

довідка від
20.10.2017 №
050/08-8768
довідка від
30.10.2017 №
050/08-050/М-476/28982
довідка від
22.12.2017 №
050/08-10733
довідка від
27.10.2017 №
050/08-050/КО376/2-8974
довідка від
26.10.2017 №
050/08-050/КО410/6-8916
довідка від
26.10.2017 №
050/08-8918
довідка від
31.10.2017 №
050/08-9049
довідка від
17.11.2017 №
050/08-050/Г-461/З
довідка від
31.10.2017 №
050/08-9048
довідка від
25.01.2018 №
050/08-607

довідка від
07.11.2018 №
050/18-7587

вул. Воскресенська,
7 (будівельні адреса ж/б №1
(11) - вул. Воскресенська, 18Г, ж/б №2 (12) - вул.
Воскресенська, 18-А)

03.10.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Максимум"

347

05.10.2017

Фізична особа

-

Будівництво садибного (індивідуального) житлового будинку літер "А1-ІІІ" загальною площею 710,10 кв.м (в
ВУЛ. Гайсинська, буд. 22
т.ч площа насосної 13,60 кв.м, площа котельні 11,70 кв.м, гараж площею 50,60 кв.м) (за даними технічного
паспорту ТОВ "лекстатус груп") ПО ВУЛ. гАЙСИНСЬКА, БУД. 22

348

05.10.2017

Фізична особа

-

Реконструкція квартири № 200 під стоматологічний кабінет з влаштуванням вхідної групи загальною
площею 72,10 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "Оксі-К Консалтинг") вулиця Декабристів, буд. 6
прим.№200

вулиця Декабристів, буд. 6 прим.№200
Дарницький

349

05.10.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ІНВЕСТРЕГІОН"

34532275

Реконструкція автозаправної станції (АЗС) під багатопаливну автозаправну станцію (БП АЗС) з
будівництвом газозаправного пункту (АГЗП) за адресою по Столичного шосе,20

Столичне шосе, 20

вуляця Коперника, буд. 14

32860384

Дніпровський

50 059,80

7772369,52

виконано

Солом`янський

710,1

140792,4

виконано

72,1

688,2

виконано

Голосіївський

182,14

2095,68

виконано

Шевченківський

1044,4

17626,8

Недоплата

Подільський

61435,5

12170017,8

виконано

06.10.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБ торгстрой"

32010549

Реконструкція приміщень будівлі магазину під магазин продовольчих та непродовольчих товарів літ. "А"
загальною площею 929,80 кв.м, ганок з пандусом літ. "а" площею 74,30 кв.м, ганок літ. "а1" площею 17,90
кв.м, навіс з рампою та сходами літ. "а2" площею 22,40 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "Содель")
по вул. Коперника, буд. 14

351

09.10.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"МОЛОДІЖНИЙ
ЖИТЛОВИЙ КОМПЛЕКС
"ОБОЛОНЬ", Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"ІНВЕСТИЦІЙНОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
ОБРІЙ"

21618448,
39556547

Будівництво житлового будинку літ. "А" та РП ТП літер "Б", а саме: ж/б літер "А": І черга: ж/б №1 загальною
площею 19428,70 кв.м, ІІ ж/б № 1а загальною площею 19521,30 кв.м,ІІ-а черга: ж/б №5а загальною площею вул. Тираспільська, буд. 43
7508,70 кв.м, ІІІ черга: ж/б №2 загальною площею 8361,20 кв.м

352

11.10.2017

Фізична особа

-

Будівництво нежитлового будинку літ. "Д" загальною площею 236,40 кв.м (за даними технічного паспорту
ТОВ "АЛІ РІЕЛТІ") по вул. Мілютенка, буд. 19 літ. "Д"

вул. Мілютенка, буд. 19, літера "Д"Деснянський

236,4

52480,8

виконано

353

13.10.2017

Фізична особа

-

будівниуцтво індивідуального житлового будинку літ. "К" заг. Пл. 988,30 кв.м та господарських споруд навісу літ. "Л" - 12,80 кв.м та сараїв літ. "О" - 1,30 квм, літ. "Н" - 6,70 кв.м (за даними технічного паспорту
КМБТІ)

вулиця Пирятинська буд 29, 29а

1009,1

208879,8

виконано

354

13.10.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "БорисфенІнвест Д"

будівництво нежитлової будівлі літер "А" заг. Пл. 232,0 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "Київське
бюро технічної інвентаризації)

вулиця Ушакова Миколи, буд. 3-ЕСвятошинський

232

51504

виконано

355

17.10.2017

Фізичні особи

-

Реконструкція нежитлових приміщень групи приміщень №1 Літер «LXII» І;ІІ секції, під апартаменти
загальною площею 5222,40 кв. м (в т.ч. загальна площа технічних приміщень 995,60 кв.м ) (за даними
технічного паспорту ТОВ «УКРТЕХЕКСПЕРТ»)

вулиця Червоноткацька буд. 93

Деснянський

5222,4

45959,2

виконано

356

18.10.2017

Фізичні особи

-

Будівництво житлового будинку літ. "А-4" загальною площею 963,60 кв.м (в т.ч. загальна площа вбудованих
нежитлових приміщень 200,30 кв.м, площа котельні 8,90 кв.м), ганок літ. "а" площею 26,10 кв.м, балкони
вулиця Яблочкова буд. 1-б
площею 10,20 кв.м, лоджії площею 3,80 кв.м, навіс літ. «Б» площею 24,70 кв.м.(за даними технічного
паспорту ФОП ГЛАДЧЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ)

Подільський

1028,4

230814,8

виконано

357

18.10.2017

-

Будівництво нежитлового будинку (магазин та ресторан) літ. "А" загальною площею 78,30 кв.м (за данимим
технічного паспорту ТОВ "УКРСПЕЦСЕРВІСБУД-2008")

Голосіївський

78,3

17382,6

виконано

358

18.10.2017

будівництво контрольно-пропускного пункту літ. "Б" загальною площею 3,60 кв.м (за даними технічного
20
паспорта ТОВ "ЦЕНТР ТЕХНІЧНОї ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ) та влаштування автомобільної стоянки біля будинку вулиця Драгомирова Михайла буд. Печерськиий
№20

3,6

799,2

виконано

359

20.10.2017

1324,4

289554,6

виконано

360

20.10.2017

3,2

724,48

виконано

361

20.10.2017

13634,3

3152260

виконано

12 082,10

2625607,32

виконано

350

довідка від
19.10.2017 №
050/08-8705

Будівництво IV черги комплексу будівель житлового та соціально-культурного призначення з вбудованоприбудованими торгівельно-офісними приміщеннями та паркінгом вул. Воскресенській, 7 у Дніпровському
районі м.Києва, а саме: І пусковий комплекс: ж/б №1 (11) літер "А" загальною площею 16787,80 кв.м, ІІ
пусковий комплекс - ж/б №2 (12) загальною площею 35196,00 кв.м

346

362

20.10.2017

Фізична особа- підприємець
Старостін Володимир
Гаррійович
Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Будспецсервіс"
Фізична особа
Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Будспецсервіс"
Приватне акціонерне
товариство "Холдингова
компанія "Київміськбуд"
Товариство з обмеженою
відповідальністю "ІТМПУЛЬСАР"; Приватне
акціонерне товариство
"Холдингова компанія
"Київміськбуд"; Інститут
рибного господарства
Національної академії
аграрних наук України

40078120

32555547

-

32555547

23527052

34569902;
23527052;
04372342

вулиця Антоновича (
колишня Горького), 158-160

будівництво житлового будинку літ. "К" загальною площею 1324,40 кв.м (в т.ч. гараж площею 20,10 кв.м) за
вулиця Олегівська буд. 30
даними технічного паспорту КП КМР ТОВ "ПРОГРЕС ЖКГ"

Печерський

Шевченківський

будівництво контрольно-пропускного пункту літ. "Б" загальною площею 3,20 кв.м (за даними технічного
Печерський
паспорта ТОВ "ЦЕНТР ТЕХНІЧНОї ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ) та влаштування автомобільної стоянки біля будинку вулиця Драгомирова Михайла, буд.16
№16
будівництво житлового будинку №16 загальною площею 15 500,9 кв.м в складі проекту реконструкції
вулиця Освіти буд. 16, 16 А
Солом`янський
гуртожитків під житлові будинку з надбудовою, організацією вбудованих нежитлових приміщень та
вбудовано прибудованого паркінгу(2 пусковий комплекс, коригування проекту)

Будівництво житлового будинку №3 із вбудовано-прибудованим дитячим дошкільним закладом загальною
площею 11 827,06 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 8 200,83 кв.м, площа вбудованих нежитлових
приміщень (дошкільний заклад) - 1 511,08 кв.м, площа колясочних – 121,50 кв.м) у складі проекту
будівництво житлових будинків з вбудовано-прибудованим дитячим дошкільним закладом на
вул.Обухівська, 135-а у Святошинському районі міста Києві (IV черга будівництва) (коригування).

вулиця Обухівська, 135-а

Святошинський

довідка від
23.11.2017 №
050/08-050/А-433/39748
довідка від
16.11.2017 №
050/08-9492
*

довідка від
06.11.2018 №
050/18-7577

довідка від
21.11.2017 №
050/08-9639

довідка від
20.11.2017 №
050/18-7926

довідка від
17.12.2018 №
050/18-8644 за І
чергу

довідка від
14.11.2017 №
050/08-9429

довідка від
14.11.2017 №
050/08-9428

довідка від
06.11.2017 №
050/08-9180

Реконструкція нежитлового приміщення літ. "Н1" загальною площею 153,00 кв.м (за даними технічного
паспорту ФОП Ананьєв Євген Олександрович)

вулиця Ділова (колишня
Димитрова), будинок 5,
корпус 21

Печерський

153

34639,2

виконано

Оболонський

8166,7

555246

виконано

6382

54811,44

виконано

Дарницький

11528,5

2558277,99

виконано

вул. Новомостицька, 15

Подільський

16732,6

2510742,76

виконано

вул. Новомостицька, 15

Подільський

10903,15

2468473,16

виконано

Солом`янський

43810,55

6452685,18

виконано

363

23.10.2017

Фізична особа

364

23.10.2017

Приватне акціонерне
товариство "АО ГАЛАНТ"

01552492

Реконструкція адміністративно-складської складського комплексу загальною площею 8166,7 кв.м (за
данимим технічного паспорту ТОВ"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД"")

вулиця Чорноморська буд. 1

365

23.10.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Брокерська контора "Біком"

19123231

реконструкція готелю "Cityhotel" з надбудовою поверху літ. "А" загальною площею 6382,0 кв.м

вулиця Хмельницького Богдана буд.
Шевченківський
56-Ж

24.10.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ДОБРО
ЛТД", Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Інвестаційна компанія
"Укрбуд Інвест",
Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Будівельні мережі"

20006192,
39066158,
32846564

будівництво громадсько-житлового комплексу, а саме: ЖБ секція 5 заг. Пл. 5498 кв.м, ЖБ секція 6 заг. Пл.
7444, 0 кв.м

Харківське шосе, 210

24.10.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Будівельна компанія
"КИЙ", Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Будівельні мережі"

32918371,
32846564

будівництво житлового будинку №1 літер "1А" (секція 1,2) заг. Площею 16732,60 кв.м (І черга, 1 пусковий
комлекс(за даними технічної інвентаризації ТОВ "П.Л.Ю.С.")

24.10.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Будівельна компанія
"КИЙ", Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Будівельні мережі"

32918371,
32846564

будівництво житлового будинку №1 (секція 3) загальною площею 10903,15 кв.м (І черга, ІІ пусковий
комплекс)

366

367

368

369

370

371

372

-

Будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями по вул.
Академіка Каблукова, 23 у Солом'янському районі м. Києва, а саме: І черга будівництва:
- житловий будинок літер «А» (№1 за ГП) загальною площею 10 079,20 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир –
7 587,30 кв.м, загальна площа вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 532,20 кв.м) (за
даними технічної інвентаризації ТОВ «РИМАН БЮРО») (будівельна адреса: вул. Каблукова Академіка, 29 в
вулиця Академіка Каблукова,
Солом’янському районі м. Києва);
23
- житловий будинок літер «А» (№2 за ГП) загальною площею 10 405,10 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир –
7 445,20 кв.м, загальна площа вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 768,10 кв.м) (за даними
технічної інвентаризації ТОВ «РИМАН БЮРО») (будівельна адреса: вул. Каблукова Академіка, 27 в
Солом’янському районі м. Києва).

24.10.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Компанія
"ВЕСТА-І"

33194684

24.10.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "АРКАДАБУДІВНИЦТВО",
Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка

34882504;
02070944

Будівництво житлового будинку №13 за ГП літери "А" загальною площею 12963,3 кв.м (в т.ч. загальна
площа квартир 9424,9 кв.м) (за даними технічної інвентаризації ФОП СИТНИК О.А.) в складі коригування
проекту будівництва житлових будинків та об'єктів соціально-побутової сфери на проспекті Академіка
Глушкова, 6 у Голосіївському районі міста Києва. 1 черга будівництва (VІІ пусковий комплекс)

проспект Академіка
Глушкова, буд.6

Голосіївський

12963,3

2 934 891,12

виконано

24.10.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "АРКАДАБУДІВНИЦТВО",
Київський національний
цніверситет імені Тараса
Шевченка

34882504;
02070944

Будівництво житлового будинку №11 за ГП літери "А" загальною площею 13 067,40 кв.м (в т.ч. загальна
площа квартир 9 441,90 кв.м) (за даними технічної інвентаризації ФОП СИТНИК О.А.) в складі коригування проспект Академіка
проекту будівництва житлових будинків та об'єктів соціально-побутової сфери на проспекті Академіка
Глушкова, буд.6
Глушкова, 6 у Голосіївському районі міста Києва. 1 черга будівництва (V пусковий комплекс)

Голосіївський

13067,4

2 958 459,36

виконано

25.10.2017

Приватне підприємство
"Житлово-будівельна
компанія "Ріел", Товариство
з обмеженою
відповідальністю "МІА"

35749000;
30524350

Будівництво житлового будинку літ. "А" (№1) заг. Пл. 7283,50 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 5647 кв.м,
площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 688,4 кв.м, загальна площа МЗК
948,10 кв.м) в складі проекту будівництва бізнес-центру з об'єктами соціально-культурного та соціальновулиця Глибочицька буд. 13
побутового призначення в складі офісних та торговельних приміщень, житлових апартаментів, квартир та
інших приміщень (1 пусковий комплекс, І черга будівництва)

Шевченківський

7283,5

1 550 014,57

виконано

33146159;
23527052;
31725604

Будiвниuтво житлових булинкiв з вбудовано-прибудованими примiщеннями та
реконструкцiсю лiнiйно-диспетчерськоi станцiТ на вул. Панельнiй, 2 Днiпровському районi
м. Киева, а саме:
Житловий будинок № 1 лiт. "А" зальною площею 15 847,70 кв.м
житловий будинок N2 лiт. "А" зальною площею 15 840,60 кв.м
трансформаторна пiдстанцiя (ТП) літ. "Б" площею 66,00

Дніпровський

31754,3

7 983 316,80

виконано

Деснянський

108,1

566,00

виконано

довідка від
02.02.2018 №
050/08-830

373

25.10.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ІНФОТРАНКОМ";
Приватне акціонерне
товариство "Холдингова
компанія "Київміськбуд";
Комунальне підприємство
"КИЇВПАСТРАНС"

довідка від
13.11.2017 №
050/08-050/В-499/29389

374

26.10.2017

Фізична особа

-

вулиця Панельна, 2

Реконструкція нежитлових приміщень з №1 по №9 (групи приміщень №224) та нежитлових приміщень з №1
вул. Жукова Маршала буд.
по №6 (групи приміщень №225) з обєднанням в одне приміщення №224 літер "А" загальною площею 108,10
№31-А
кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "Укртехексперт)

довідка від
09.11.2017 №
050/08-050/К-502/29336
довідка від
13.11.2017 №
050/08-050/К-426/42388
*

375

27.10.2017

Фізичні особи

-

рекоснтруція частини першого поверху житлового будинку (квартира №45) під офісне приміщення з
влаштуванням окремої вхідної групи, загальною площею 63,60 кв.м (за даними технічного паспорту ФОП
Ананьєв Євген Олександрович)

вулиця Мечнікова буд. 22А

376

27.10.2017

Фізична особа

-

реконструкція нежитлового приміщення №31 (в літ. "Б") загальною площею 243,4 кв. (за даними технічного
паспорту ТОВ "АЛАМАК-77")

377

27.10.2017

Фізична особа

-

Печерський

63,6

4 550,64

виконано

вулиця Ярославів Вал буд.16

Шевченківський

243,4

14 987,68

виконано

реконструкція квартири з приєднанням приміщень горища та улаштуванням сходів загальною площею
185,13 кв.м

вулиця Ярославів Вал буд.11
кв.21

Шевченківський

185,13

15 990,63

виконано

40192476

будівництво житлового будинку літ. "А" загальною площею 15252,7 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир
11448,3 кв.м, загальна площа вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 847,9 кв.м) (за даними
технічної інвентаризації ТОВ "ГРАНД ПЛЮС-В")

вулиця Дніпродзержинська,
130-130 а

Дарницький

15252,7

3 453 211,28

виконано

32167445

реконструкція офісного комплексу літ. "А" загальною площею 905,8 кв.м (за даними технічної інвентаризації
вулиця Верхній Вал буд.64
ТОВ "ГРАНД ПЛЮС_В)

Подільський

905,8

143 198,00

виконано

27.10.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Фірма"Інтергал"

31215780

будівництво житлового будинку літ. "А" (№4)загальною площею 15512,9 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир
12418,6, загальна площа вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 295,7 кв.м) (за данимим
технічної інвентаризації КП Київської обласної ради "Лівобережне бюро технічної інвентаризації) в складі
вулиця Сім`ї Кульженків
проекту будівництва житлово-торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та
(Петра Дегтяренка) буд. 31-Б
підземним паркінгом по вул. Петра Дегтяренка,1 (на вул. Полярній (в межах вулиць Петра Дегтяренка та
(будівельна адреса)
Михайла Майорова)) у Оболрнському районі м. Києва(ІІ черга будівництва, 5 пусковий комплекс)
(коригування)

Оболонський

15512,9

2 511 990,08

виконано

24367001

Будівництво та експлуатація багатофункціонального житлово-торговельного комплексу (І черга будівництва) вул. Максимовича Михайла,
житловий будинок А-1 загальною площею 13902,10 кв.м; житловий будинок Б-1 загальною площею
24 (колишня Онуфрія
15031,10 кв.м; житловий будинок В-1 загальною площею 13917,20 кв.м; трансформаторна підстанція літ.
Трутенка)
Г249,00 кв.м;

Голосіївський

43099,4

10 611 281,97

виконано

-

Реконструкція нежитлових приміщень (колишні квартири №4 та №5) під магазин непродовольчих товарів з
об’єднанням та влаштуванням двох вхідних груп, а саме: нежитлове приміщення гр. прим. №1004, №1005
літ. "А" загальною площею 128,70 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "БЛАГОБУДКОНСАЛТ")

проспект Оболонський, 12

Оболонський

128,7

7 928,53

виконано

вулиця Гончара Олеся буд.
45-В

Шевченківський

1082,3

117 931,76

виконано

довідка від
28.11.2017 №
050/08-9830

378

27.10.2017

довідка від
01.12.2017 №
050/08-10021

379

27.10.2017

довідка від
02.11.2017 №
050/08-9081

380

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"КОНЦЕПТ ГРУП
ПОЗНЯКИ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
"УНІВЕРСУМ"

довідка від
12.04.2018 №
050/08-2553

381

27.10.2017

Українсько-турецьке
товариство з обмеженою
відповідальністю "Узай";
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Роял
Хауз Груп"

довідка від
08.11.2017 №
050/08-050/А-498/49283

382

30.10.2017

Фізична особа

довідка від
16.11.2017 №
050/08-9494

383

30.10.2017

Об'єднання співвласників
багатоквартирного будинку
"Гончарна садиба"

35466146

Будівництво підземного паркінгу літер «Б» загальною площею 1082,30 кв. м (за даними технічного паспорту
КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ та реєстрації права власності на об’єкти
нерухомого майна)

довідка від
14.11.2017 №
050/08-9426

384

30.10.2017

Приватне підприємство
ФІРМА "ВОЛНА"

21571161

Будівництво автозаправного комплексу (ІІ черга, розширення), а саме: нежитлова будівля літ. "В1" загальною
площею 764,20 кв.м та нежитлова будівля літ. "В2" загальною площею 2509,70 кв.м (за даними технічного
проспект Генерала Ватутіна,
паспорту ТОВ "БТІ Консалтинг")
2а

Дніпровський

3273,9

741 210,96

виконано

довідка від
03.11.2017 №
050/08-9151

385

01.11.2017

25196004

Реконструкція автозаправного комплексу під багатопаливну автозаправну станцію по проспекту
Оболонський, 1-А (літ. А) в Оболонському районі м.Києва, а саме: будівля автозаправного комплексу літ. «А» проспект Оболонський, 1 А
загальною площею 263,00 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "БТІ ЮКРЕЙНІАН ГРУП")

Оболонський

263

14 421,68

виконано

40484869,
23527052

Будівництво житлово-офісного комплексу з об`єктами соціального побуту та вбудованим паркінгом на вул.
Глибочицька, 43 загальною площею 195264,00 кв.м, а саме: І черга: 1 пусковий комплекс: ж/б №1 будинок
№1 загальною площею 70092,00 кв.м, 2 пусковий комплекс: ж/б №2 загальною площею 28623,00 кв.м, ІІ
черга: 1 пусковий комплекс: ж/б №3 загальною площею 25625,00 кв.м, 2 пусковий комплекс: ж/б № 4, 3
пусковий комплекс: загальна площа квартир 4586,20 кв.м, 4 пусковий комплекс: вбудований паркінг
загальною площею 30531,00 кв.м (в тому числі площа ТП №2 (вбудована) 85,20 кв.м (стилобат)

вул. Глибочицька, буд. 43

Шевченківський

195264

37 204 169,37

виконано

Будівництво садибного (індивідуального) житлового будинку літ. "А" загальною площею 371,00 кв.м (за
даними технічного паспорту ТОВ "Бюро Технічної Інвентаризації") по вул. Любимівська, буд. 11

вулиця Любимівська, буд. 11

Святошинський

371

83 994,40

виконано

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 (1 черга
будівництва), а саме: - ж/б №1 літер "А" загальною площею 16297,30 кв.м (4 п.к), - ж/б №2 літер "А"
загальною площею 22939,30 кв.м (5 пусковий комплекс), - ж/б №3 літер "А" загальною площею 14606,10
кв.м (1 пусковий комплекс), ж/б №4 літер "А" загальною площею 14669,20 кв.м (2 пусковий комплекс), ж/б
№5 літер "А" загальною площею 6761,10 кв.м (3 пусковий комплекс) по вул. В.Васильківська (колишня
Червоноармійська), 137, 139

вул. В.Васильківська
(колишня
Червоноармійська), 137, 139

Печерський

83497,9

18 347 546,56

виконано

35749000,
30524350

Будівництво ж/б літ. "А" (секція №2) загальною площею 6833,50 кв.м (в т.ч загальна площа квартир 5525,80
кв.м, площа вбудованих, прибудованих та вбудовано-прибудованих приміщень 356,00 кв.м) (за даними
технічної інвентаризації ТОВ "Київське міське бюро технічної інвентаризації") в складі 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 (2 пусковий комплекс, І черга будівництва) по вул. Глибочицька, буд.13

вул. Глибочицька, буд. 13

Шевченківський

6833,5

1 547 104,40

виконано

СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКОНІМЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО
З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ З
ІНОЗЕМНОЮ
ІНВЕСТИЦІЄЮ "КЕРШЕР"

*

386

03.11.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ГАММА
КОНСАЛТ",
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
"ХОЛДИНГОВА
КОМПАНІЯ
"КИЇВМІСЬКБУД"

довідка від
21.11.2017 №
050/08-050/П-485/29641

387

06.11.2017

Фізична особа

06.11.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"КАПІТАЛ-СХІД",
ТОВ "ДЕКОПЛЮС"

06.11.2017

Приватне підприємство
"Житлово-будівельна
компанія "Рієл", Товариство
з обмеженою
відповідальністю "МІА"

довідка від
17.11.2017
№050/08-9544

довідка від
16.11.2017 №
050/08-5493

388

389

-

довідка від
21.11.2017 №
050/08-9638

390

довідка від
14.11.2017 №
050/08-9427

391

07.11.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "АКВА
РЕСТ"

08.11.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"КАРВОШ ПРЕМІУМ"

довідка від
14.11.2017 №
050/08-9422

392

10.11.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Територіальне
міжгосподарче об`єднання
"Ліко-Холдінг"

довідка від
21.11.2017 №
050/08-050/М-501/2

393

10.11.2017

Фізична особа

довідка від
01.12.2017 №
050/08-9990

394

10.11.2017

Фізична особа- підприємець
Курашов Олег Леонідович

довідка від
21.11.2017
№050/08-9586

395

10.11.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ОСВ
СТРІМТЕК"

37716574

Реконструкція майнового комплексу бази відпочинку "Десна": громадська будівля літер "А" загальною
площею 1178,00 кв.м (в т.ч котельні площею 50,00 кв.м, венткамера площею 91,10 кв.м), зблокований
будинок літер "Б" загальною площею 408,90 кв.м, зблокований будинок літер "В" загальною площею 262,60
кв.м, зблокований будинок літер "Г" загальною площею 430,70 кв.м, асенізаторна (будівля очисного
обладнання) літер "Д" загальною площею 25,30 кв.м, господарська будівля літер "Е" загальною площею
134,80 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "ТЕХІНВЕНТАРИЗАЦІЯ") по вул. Олександрівська,3

вулиця Олександрівська,3

Деснянський

2440,3

506 954,88

виконано

38615234

Будівництво тимчасової відкритої з громадськими об`єктами літ. "А" загальною площею 1201,50 кв.м (в т.ч
площа технічних приміщень (в т.ч площа технічних приміщень(теплопункт, каналізаційна з вузлом вводу,
електрощитова) 47,10 кв.м) (за даними технічного паспорту ФОП Воробйов Ю.П.) по просп. Оболонському
(біля станції метро "Героїв Дніпра")

просп. Оболонський (біля
станції метро "Героїв
Дніпра")

Оболонський

1201,5

261 356,16

виконано

Голосіївський

34846,1

7 820 014,48

виконано

Солом`янський

248,2

5 818,48

виконано

Голосіївський

1235,4

246 479,68

виконано

Дарницький

210,5

47 657,20

виконано

Голосіївський

663,6

135 070,24

виконано

Печерський

584,7

50 758,88

виконано

Шевченківський

32847,3

7 107 601,60

виконано

Оболонський

44709,8

5 185 744,07

виконано

Солом`янський

39795,5

9 034 469,36

виконано

Дніпровський

801,2

103 254,60

виконано

16307284

Будівництво житлових будинків та об'єктів соціально-культурного призначення (VI мікрорайон) на вул.
Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у Голосіївському районі м.Києва (коригування 2
пускового комплексу IV черги будівництва), а саме :
IV черга будівництва: житловий будинок №3 літер "А" в частині секцій 3Г, 3Д та житлової частини секції 3Е
(2-й пусковий комплекс) та нежитлове вбудоване приміщення №717 (супермаркет) (4-й пусковий комплекс)
загальною площею 34 846,10 кв.м (за даними технічної інвентаризації КП КМР "Київське міське бюро
технічної інвентаризації), в тому числі:
2 пусковий комплекс: загальна площа квартир 25 519,30 кв.м, загальна площа вбудованих, вбудованоприбудованих та прибудованих приміщень 1 682,50 кв.м, загальна площа місць спільного користування 6
вулиця Маршала Конєва,
556,30 кв.м (в т.ч. вбудовані технічні приміщення загальною площею 305,40 кв.м (в т.ч. по секції 3-Г
10/1(секції ЗГ, 3Д, 3Е)
площею: електрощитові – 4,70 кв.м і 16,00 кв.м, венткамери – 18,50 кв. і 24,20 кв.м, ліфтові приміщення –
2,90 кв.м, 4,60 кв.м, 4,60 кв.м, 3,50 кв.м., машинні приміщення – 17,80 кв.м, 32,10 кв.м; по секції 3-Д
площею: ліфтові приміщення – 4,70 кв.м, 2,90 кв.м, 4,60 кв.м; електрощитова - 7,10 кв.м; машинні відділення
– 12,70 кв.м, 19,40 кв.м; ІТП – 42,30 кв.м; насосна станція – 40,80 кв.м водомірний вузол –
21,20
кв.м; по секції 3-Е площею: машинні відділення – 9,30 кв.м, 11,50 кв.м));
4 пусковий комплекс: загальна площа вбудованого нежитлового приміщення №717 (супермаркет) - 1 088,00
кв.м

-

Будівництво індивідуального (садибного) житлового будинку літ. "А" загальною площею 222,50 кв.м, бані
літ. "Б" площею 25,70 кв.м (за даними технічного паспорту ФОП ЧОРНОКІНЬ А.В.) по вул. Малинова, буд.
25

вулиця Малинова, буд. 25

-

Реконструкція комплексу для короткочасного відпочинку "Дніпровська Рів`єра" о. Жуків загальною площею
1235,40 кв.м (в т.ч будинок для проживання, відпочинку літ. "А-2" загальною площею 308,30 (в т.ч технічні
приміщення (котельня) площею 8,60 кв.м), будинок для рятувальників літ. "Б-2" загальною площею 92,70
кв.м (в т.ч технічні приміщення (котельня) площею 5,60 кв.м), громадська вбиральня літ. "Г-1" загальною
площею 31,60 кв.м, комплекс відпочинку літ. "Ж-2" загальною площею 775,90 кв.м, топочна літ. "З1"загальною площею 26,90 кв.м (за даними технічного паспорту ФОП Маркіч Р.В.) по Столичному шосе, 6
км

Столичному шосе, 6 км, вул.
Лютнева, буд. 58-К

39452619

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ. "А" загальною площею 210,50 кв.м (за даними технічного
паспорту) по вул. Вірменська, буд. 2-А

вул. Вірменська, буд. 2-А

Будівництво садибного (житлового) будинку та господарських будівель і споруд, а саме: індивідуальний
житловий будинок літ. "А" загальною площею 598,60 кв.м (в т.ч венткамера площею 4,90 кв.м, ліфтова
площею 0,70 кв.м, котельня площею 8,90 кв.м, гараж площею 52,50 кв.м) та господарська будівля літ.
вулиця Жуків Затон, діл. 3
"Б"площею 65,00 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "БТІ ЮКРЕЙНІАН ГРУП") по вул. Жуків Затон,
діл. 3
Реконструкція адміністративної будівлі з переобладнанням даху під офісне приміщення літ. "А" загальною
площею 584,70 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "Київське бюро технічної інвентаризації") по площі площа Арсенальна, буд. 1-Б
Арсенальна, буд. 1-Б

довідка від
10.11.2017 №
050/08-050/П-528/210022

396

10.11.2017

Фізична особа

довідка від
23.11.2017 №
050/08-9699

397

10.11.2017

Приватне підприємство
"КАМЕЛІЯ ГРУП"

34431840

10.11.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ДЕКОПЛЮС",
Товариство з обмеженою
відповідальністю
"БЦ"ПЕТРОВСЬКИЙ"

38727189,
37405792

Будівництво багатофункціонального комплексу у складі житлово-офісних будівель з блоком соціальногромадського призначення та паркінгом на вул. Старокиївський, 10 у Шевченківському районі м.Києва, а
саме: - ж/б 1 літ. "А" загальною площею 12083,80 кв.м (2 пусковий комплекс 1 черги); - ж/б 2 літ. "А"
вулиця Старокиївська буд. 10
загальною площею 18119,10 кв.м (3,4,5 пускові комплекси І черги); - підземний паркінг літ. "А" загальною
площею 2644,40 кв.м (в т.ч площа проїздів 1191,10 кв.м, площа 75 м/місць 1453,30 кв.м) (за даними технічної
інвентаризації ПП "ОЦКО")

13.11.2017

Приватне акціонерне
товариство "Євротермінал"

01554901

Реконструкція єдиного майнового комплексу по вул. Марка Вовчка, 18-А в Оболонському районі м.Києва, а
саме: І пусковий комплекс: складська будівля загальною площею 10352,63 кв.м, КПП загальною площею
10,56 кв.м, будівля інженерно-технічного забезпечення загальною площею 548,74 кв.м, ІІ пусковий комплекс: вулиця Марка Вовчка, буд.
адміністративна будівля загальною площею 11711,28 кв.м, прибудова громадських приміщень загальною
18-А
площею 263,02 кв.м, трансформаторна підстанція загальною площею 63,13 кв.м, споруда забору проб води
загальною площею 9,00 кв.м

39649055
02070921

Будівництво навчально-житлового комплексу по вул. Польовій, 38 у Солом`янському районі міста Києва
(коригування), а саме І черга будівництва: житлова секція А загальною площею 21674,00 кв.м (в т.ч загальна
площа квартир 17136,00 кв.м); житлова секція Б загальною площею 15734,00 кв.м (в т.ч загальна площа
вулиця Польова, 38
квартир 10541,40 кв.м, загальна площа вбудованих нежитлових приміщень 29,90 кв.м); нежитлова секція В
загальною площею 2496,90 кв.м по вул. Польова, 38

41463750

Реконструкція будівлі (літ. А) з надбудовою (без зміни функції) загальною площею 801,20 кв.м (в т.ч технічні
вулиця
приміщення: тепловий пункт площею 10,70 кв.м та приміщення рамки керування опалення площею 6,60
Волховська/Новоросійська,
кв.м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ "БУДЕКСПЕРТ-1") вулиця Волховська/Новоросійська, буд.
буд. 29/33
29/33

довідка від
21.12.2017 №
050/08-10650

довідка від
20.06.2018 №
050/08-4342

398

399

довідка від
28.11.2017 №
050/08-9831

400

14.11.2017

Національний технічний
університет України
"Київський політехнічний
інститут імені Ігоря
Сікорського",
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТАНДАРТ
ДЕВЕЛОПМЕНТ"

довідка від
24.11.2017 №
050/08-9777

401

14.11.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"РЕМБУДГРУПСЕРВІС"

-

402

14.11.2017

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"УКРСИББУД"

довідка від
28.12.2017 №
050/08-10875

403

15.11.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Торговоенергетична компанія
"Енергоінвест"

довідка від
13.12.2017 №
050/08-10377

404

16.11.2017

Фізичні особи

довідка від
26.01.2018 №
050/08-636

405

16.11.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Оболоньторгстандарт"

довідка від
20.11.2018 №
050/18-7905

406

16.11.2017

Фізична особа

17.11.2017

Державне підприємство
"Український художньоспортивний ансамбль"Балет
на льоду", Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Інформзахист"

20.11.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ОріонЕкспорт""

407

довідка від
01.12.2017 №
050/08-10020

408

Довідка від
11.02.2019
№050/18-897

409

*

410

32677473

31086051

-

38744843

-

02928456,
33403372

34260281

Будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського призначення та
підземним паркінгом у пров.Новопечерському, 5 у Печерському районі м.Києва ( І черга будівництва)
(коригування), а саме:житловий будинок секції (1-2) загальною площею 16 940,74 кв.м: - секція №1
провулок Новопечерський,
загальною площею 10 688,70 кв.м, - секція №2 загальною площею 6 252,04 кв.м,
буд. 5
стилобат (паркінг) загальною площею 7 915,00 кв.м, загальна площа вбудованої ТП 56,54 кв.м, загальна
площа технічних приміщень стилобату 177,93 кв.м).

Будівництво торгівельно-офісного комплексу із вбудованими приміщеннями загальною площею 14145,10
кв.м (в т.ч офісні приміщення загальною площею 8447,10 кв.м, торговельні приміщення загальною площею
432,80 кв.м, паркінг загальною площею 2205,80 кв.м (в т.ч підземний паркінг загальною площею 1374,20
кв.м, наземний паркінг загальною площею 831,60 кв.м), технічні приміщення загальною площею 1045,30
кв.м) зі знесенням існуючих будівель (за даними технічної інвентаризації ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО
ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ, РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОЦІНКИ НЕРУХОМОГО МАЙНА") (ІІІ черга) на
перетині вул. Набережно-Хрещатицької та Нижній Вал (вул. Ярославська, 8) Подільський район
Реконструкція квартир №20 з влаштуванням жилих приміщень на горищі без зміни його геометричних
розмірів та розділенням на дві окремі квартири загальною площею 192,30 кв.м (в т.ч загальна площа
квартири №20-83,50 кв.м, загальна площа квартири №20а - 108,80 кв.м) (за даними технічних паспортів ТОВ
"КОРУНД КОНСАЛТІНГ") по вул. Гончара Олеся, буд. 86-А
Будівництво житлово-офісного центру загальною площею 21819,8 кв.м (в т.ч загальна площа квартир 14
311,90 кв.м, загальна площа вбудованих нежитлових приміщень 1945,10 кв.м) по вул. Антоновича (колишня
Горького) буд. 74-78

Печерський

24855,74

5 061 762,91

Сплачено
частково, Борг,
ведеться
претензійна
робота

Подільський

14145,1

2 466 401,60

виконано

по вул. Гончара Олеся, буд.
86-А

Шевченківський

192,3

25 877,52

виконано

вулиця Антоновича
(колишня Горького) буд. 7478

Голосіївський

21819,8

5 955 257,88

виконано

Солом`янський

749,1

168 962,76

виконано

на перетині вул. НабережноХрещатицької та Нижній Вал
(вул. Ярославська, 8)

Будівництво садибного (індивідуального) житлового будинку літ. "А" загальною площею 580,40 кв.м (в тому
числі: бойлерна загальною площею 12,90 кв.м та ліфт загальною площею 1,90 кв.м) та будинку відпочинку - вулиця Кудряшова,
літньої кухні літ. "Б" площею забудови 130,70 кв.м (за даними технічного паспорту КП КМР "КИЇВСЬКЕ
буд. 18
МІСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ") по вул. Кудряшова буд. 18

Буівництво готелю загальною площею 15380,10 кв.м (за даними технічної інвентаризації ФОП Дорошенко
О.В.) в складі проекту реконструкції з надбудовою під готель нежитлової будівлі (2 пусковий комплекс) по
вул. Еспланадна, буд. 17

вулиця Еспланадна, буд.17

Будівництво житлового будинку №3 літ. "А" загальною площею 15907,30 кв.м (в т.ч загальна площа квартир
11972,90 кв.м, загальна площа вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 1059,40 кв.м) (за
даними технічної інвентаризації ТОВ "РИМАН БЮРО") в складі будівництва житлового комплексу з
вулиця Олени Пчілки, буд. 3торговим центром і вбудованими приміщеннями офісного та соціально-побутового призначення з підземним В
паркінгом у 4-му мікрорайоні ж/м Позняки (коригування) (І черга, 3 пусковий комплекс) вулиця Олени
Пчілки буд. 3-В
Назва об’єкту: Будівництво житлового комплексу з торгово-розважальним центром, приміщеннями
громадського призначення та підземно-наземним паркінгом на проспекті Перемоги, 67 у Святошинському
районі міста Києва (І черга), а саме:
1 пусковий комплекс: - житловий будинок літ. «А» (№ 1) загальною площею 24 608,40 кв.м (в т.ч. загальна
площа квартир – 17 766,00 кв.м, загальна площа вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень – 2
148,00 кв.м)
по просп. Перемоги, 67-А у Святошинському районі м. Києва (за даними технічної інвентаризації ТОВ
проспект Перемоги, 67
«РИМАН БЮРО»);
2 пусковий комплекс: - житловий будинок літ. «А» (№ 2) загальною площею 12 639,90 кв.м (в т.ч. загальна
площа квартир – 9 084,50 кв.м, загальна площа вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень – 1
011,60 кв.м) по просп. Перемоги, 67-Б у Святошинському районі м. Києва (за даними технічної
інвентаризації ТОВ «РИМАН БЮРО»).

Печерський

15380,1

4 873 113,38

Сплачено
частково. Борг,
ведеться
претензійна
робота

Дарницький

15907,3

2 574 825,41

виконано

Святошинський

37442,97

5 983 959,32

виконано

Святошинський

177,6

40 705,92

виконано

Дарницький

9373,9

1 011 147,68

виконано

20.11.2017

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТЕРМОГАЛЬВАНІЧНИЙ
ЗАВОД"

24581125

20.11.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ІНВЕСТРЕГІОН"

34532275

Реконструкція автозаправної станції (АЗК) під багатопаливну автозаправну станцію (БП АЗС) загальною
площею 168,10 кв.м з будівництвом автозаправного пункту (АГЗП) площею забудови 9,50 кв.м по просп.
Перемоги, буд. 166

23530597,
34284328

Будівництво відкритої багаторівневої автостоянки (паркінгу) №70 літ. "А" загальною площею 9373,90 кв.м (в
т.ч площа паркомісць - 4907,70 кв.м, площа МЗК - 4466,20 кв.м) (за даними технічної інвентаризації ФОП
вулиця Гмирі Бориса та вул.
Гаврилюк О.А) в складі проекту будівництва багатоповерхових житлових будинків з об`єктами торговельноКолекторною
офісно-розважального та соціально-побутового признічення (І черга, 18 пусковий комплекс) по вул. Гмирі та
вул. Колекторною

40722221

Будівництіо житлового будинку загальною площею 8023,00 кв.м (в т.ч загальна площа квартир 5316,60 кв.м,
вулиця Райдужна, буд.
площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 225,90 кв.м) (за даними технічної
56,58,60
інвентаризації ПП "Бюро технічної інвентаризації та оцінки") по вул. Райдужна, буд. 56,58,60

Дніпровський

8023

1 838 871,60

виконано

Будівництво житлового будинку загальною площею 2400,00 кв.м (в т.ч загальна площа квартир 1831,18 кв.м)
вулиця Пожарського, 70
по вул. Пожарського, 70 у Деснянському районі м.Києва

Деснянський

2514

579 081,16

виконано

довідка від
12.12.2017 №
050/08-10325

411

21.11.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Будеволюція", Товариство
з обмеженою
відповідальністю
"Консультаційне бюро
НТТ"

довідка від
28.11.2017 №
050/08-9832

412

22.11.2017

Оюслуговуючий кооператив
"Житлово-будівельний
кооператив "Райдужний
район"

довідка від
09.01.2019 №
050/18-050/С-2-185

413

23.11.2017

Фізична особа

-

проспект Перемоги, 166

довідка від
26.02.2018 №
050/08-1402

414

23.11.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "РЄНТСЕРВІС"

довідка від
11.12.2017 №
050/08-050/П-526/210282

415

24.11.2017

Фізична особа

Будівництво житлового комплексу з торгово-офісними об'єктами та паркінгом на вул.Сурикова, 3 у
Солом'янському районі м.Києва, а саме:
ІІ черга будівництва. Житловий будинок №3 загальною площею 32 330 кв.м (в т.ч. площа житлової частини
вулиця Сурикова, 3
(загальна площа квартир - 21 714,06 кв.м та загальна площа приміщень загального користування); площа
нежитлової частини (загальна площа вбудованих нежитлових пиміщень) - 1 706,52 кв.м; площа паркінгу 923,19 кв.м)

Солом`янський

29109,2

4 615 411,12

виконано

вулиця Воздвиженська, буд
Реконструкція приміщення гаражного боксу №8 під чоловічу перукарню із зоною бару літ. "А" загальною
42 (ежитлове приміщення
площею 32,20 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "ЛЕКССТАТУС ГРУП") по вул. Воздвиженська, 42
№8)

Подільський

32,2

2 681,64

виконано

02070944,
34882504

Будівництво житлового будинку №7 за ГП літери "А" загальною площею 13398,20 кв.м за даними технічної
інвентаризації ФОП Ситник О.А. у складі коригування проекту будівництва житлових будинків та об`єктів
соціально-побутової сфери на проспекті Академіка Глушкова, 6в Голосіївському районі міста Києва (І черга
будівництва) (ІІ пусковий комплекс)

Голосіївський

13398,2

3 070 867,44

виконано

35917915

-

довідка від
12.12.2017 №
050/08-10324

416

24.11.2017

Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка,
Товариство з обмеженою
відповідальністю "АРКАДАБУДІВНИЦТВО"

довідка від
14.12.2017 №
050/08-10427 від
14.12.2017

417

24.11.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Укрбуд
Девелопмент", Приватне
підприємство "Обрій 2000"

32920218,
31173950

Будівництво житлового будинку з підземним паркінгом за адресою вул. Комбінатна, 25 в Дніпровському
районі м. Києва, а саме: - будівництво ж/б літ. "А" (секція 2,3 (2 пусковий комплекс)), будівництвожитлового вулиця Комбінатна, буд. 25,
будинку літ. "А" (секція 4,5 (3 пусковий комплекс)), будівництво житлового будинку літ. "А" (секція 7,8) (5
25а, 25-А
пусковий комплекс)), будівництво житлового будинку літ. "А" (секція 9,10) (6 пусковий комплек))

Дніпровський

46821

10 694 013,60

виконано

довідка від
19.12.2017 №
050/08-10520

418

24.11.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"УКРАЇНСЬКА МОВНА
КОМПАНІЯ "ДЕЛЬТА"

20068098

Будівництво прибудови з побутовими приміщеннями літ. "А1" загальною площею 407,20 кв.м по просп.
Степана Бандери, буд. 21

проспект Степана Бандери,
21 (колишній Московський)

Оболонський

407,2

91 496,64

виконано

вул. Маршала Гречка та
просп.Правди (прос.Правди
навпроти перетину з
проспектом Василя Порика)
(І мікрорайон)

Подільський

60383,2

13 664 697,72

виконано

довідка від
14.12.2017 №
050/08-10428

419

Будівництво мікрорайонів І, ІІ, 1 п.к. ІІІ, 1 п.к. VІ у багатофункціональному житловому районі на вул.
Маршала Гречка та проспекті Правди (прос. Правди навпроти перетину з проспектом Василя Порика) у
Подільському районі м. Києва (коригування) (І черга), а саме:
- будівництво житлового будинку літ. "А" № 1.1 (за ГП) загальною площею 29546,70 кв. м (в т.ч. загальна
площа квартир 20212,00 кв. м., загальна площа вбудовано-прибудовиних та прибудованих приміщень
1749,90 кв. м, загальна площа технічних приміщень (насосна ХВП, тепловий пункт, серверна,
електрощитова) 218,90 кв. м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ "ГРАНД ПЛЮС-В") (1 пусковий
комплекс);
- будівництво житлового будинку літ. "А" № 1.2 (за ГП) загальною площею 13778,70 кв. м (в т.ч. загальна
площа квартир 10399,60 кв. м., загальна площа вбудовано-прибудовиних та прибудованих приміщень 759,30
кв. м, загальна площа технічних приміщень (насосна ХВП, тепловий пункт, електрощитова) 66,30 кв. м) (за
даними технічної інвентаризації ТОВ "ГРАНД ПЛЮС-В") (2 пусковий комплекс);
- будівництво житлового будинку літ. "А" № 1.3 (за ГП) загальною площею 16906,10 кв. м (в т.ч. загальна
площа квартир 12223,50 кв. м., загальна площа вбудовано-прибудовиних та прибудованих приміщень 891,10
кв. м, загальна площа технічних приміщень (насосна, тепловий пункт, електрощитова, зона інженерних
комунікацій, обслуговування ліфтів) 327,20 кв. м), ТП літ. "А" №1.4 (за ГП) загальною площею 151,70 кв. м
(за даними технічної інвентаризації ТОВ "ГРАНД ПЛЮС-В") (3 пусковий комплекс);

проспект Глушкова
Академіка, 6

27.11.2017

Державне підприємство
"Науково-дослідний,
виробничий агрокомбінат
"Пуща-Водиця",
Товариство з обмеженою
відповідальністю "ІНВЕСТБУДСІСТЕМ",
Товариство з обмеженою
відповідальністю
"СІТІБУДСЕРВІС"

00849296,
37025544,
39878641

38516849
35210317

Будівництво житлового будину з підземним паркінгом літер "1 А" та трансформаторна підстанція загальною
площею 28176,60 кв.м по вул. Маршала Рибалка, 3-А

вулиця Маршала Рибалка, 3А

Шевченківський

28176,6

4 585 302,18

виконано

32490244

будівництво офісного центру літ. «А» загальною площею 24 292,10 кв.м (в т.ч. площа паркінгу на 8
машиномісць 662,60 кв.м, загальна площа гаражів 307,70 кв.м, загальна площа технічних приміщень 1
742,20 кв.м) в складі проекту будівництва торгового комплексу, офісного центру на вул. Берковецькій, 6 у
Святошинському районі м.Києва (ІІ черга будівництва) (за даними технічного паспорту КП Броварської
міської ради "Броварське бюро технічної інвентаризації") по вул. Берковецька,6

вулиця Берковецька,6

Святошинський

24292,1

4 946 044,32

виконано

довідка від
04.12.2017 №
050/08-10079

420

27.11.2017

Державна служба України з
надзвичайних ситуацій,
Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ІННОВАЦІЙНА
КОМПАНІЯ "СУЧАСНІ
БУДІВЕЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ"

Довідка від
15.12.2017 №
050/08-10434

421

28.11.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Епіцентр
К"

422

29.11.2017

Фізичні особи

-

Реконструкція квартири № 292 під нежитлове приміщення (магазин непродовольчих товарів) з влаштуванням
проспект Оболонський, буд.
вхідної групи гр. прим. № 292 літ."А" загальною площею 77,80 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ
40 гр.прим.№292
"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП") проспект Оболонський, буд. 40 прим. №292

Оболонський

77,8

664,68

виконано

423

29.11.2017

Фізичні осбоби

-

Реконструкція квартири № 291 під нежитлове приміщення (магазин непродовольчих товарів) з влаштуванням
проспект Оболонський, буд.
вхідної групи гр. прим. № 291 літ."А" загальною площею 57,90 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ
40 гр.прим.№291
"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП") проспект Оболонський, буд. 40 прим. №291

Оболонський

57,9

366,72

виконано

424

29.11.2017

Фізична особа

-

Реконструкція нежитлових приміщень №№421, 422 з об`єднанням під винний бутік та влаштуванням вхідної
вулиця Дегтярівська, 25-А,
групи до винного магазину в житловому будинку літ. "А" загальною площею 40,90 кв.м (за даними
корп 1
технічного паспорту ТОВ "Бюро Технічної Інвентаризації") по вул. Дегтярівська, 25-А, корп. 1

Шевченківський

40,9

183,36

виконано

425

01.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ПрофІнвестроуп"

Реконструкція з надбудовою групи приміщень №2 (в літ. 20К) під офісні приміщення загальною площею
5636,34 кв.м по вул. Сім`ї Хохлових буд. 8

Шевченківський

5636,34

547 201,25

виконано

Довідка від
12.12.2017 №
050/08-050/КО543/2 - 10326
Довідка від
12.12.2017 №
050/08--050/КО542/2-10327
Довідка від
12.12.2017 №
050/08-050/Д-321/410328
*

35059566

вулиця Сім`ї Хохлових буд.
8

довідка від
05.01.2018 №
050/08-148

426

04.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ДІСБУД"

33055528

Будівництво житлового будинку №1 (секція №1, №2) загальною площею 33860,10 кв.м (в т.ч загальна площа
квартир 25674,50 кв.м, загальна площа вбудованих нежитлових приміщень 1561,90 кв.м, технічні
приміщення площею 548,00 кв.м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ "Всеукраїнське бюро технічної
вулиця Жмаченка Генерала,
інвентаризації, реєстрації та оцінки нерухомого майна"), ТП площею 110,93 кв.м в складі проекту
28
будівництва житлового комплексу з соціальною інфраструктурою і паркінгом та благоустроєм прилеглої
території для загальногокористування населення по вул. Генерала Жмаченко, 28 у Дніпровському районі
м.Києва І черга по вул. Жмаченка Генерала, буд.28

Будівництво житлово-офісного, торговельного комплексу з наземними і підземними паркінгами та вбудованоприбудованими приміщеннями громадського, соціального та торговельного призначення на вул. Академіка
Туполєва, 12 та вул. Салютній, 2-б у Шевченківському районі м. Києва (коригування), а саме 2 черги:
1 пусковий комплекс: ТП № 2 (№ 307 за ГП) загальною площею 84,00 кв.м; 2 пусковий комплекс: житловий
будинок № 6 (№ 006 за ГП) загальною площею
5 781,00 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 3 988,00 кв.м,
загальна площа вбудованих нежитлових приміщень 501,00 кв.м);3 пусковий комплекс: житловий будинок №
7 (№ 007 за ГП) загальною площею 7 602,00 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 5 145,00 кв.м, загальна
площа вбудованих нежитлових приміщень 378,00 кв.м);
вул. Академіка Туполєва, 12
4 пусковий комплекс: житловий будинок № 8 (№ 008 за ГП) загальною площею 13 226,00 кв.м (в т.ч.
та вул. Салютна, 2-б
загальна площа квартир 9 205,00 кв.м, загальна площа вбудованих нежитлових приміщень 728,00 кв.м); 5
пусковий комплекс: житловий будинок № 9 (№ 009 за ГП) загальною площею 5 997,00 кв.м (в т.ч. загальна
площа квартир 4 151,00 кв.м, загальна площа вбудованих нежитлових приміщень 388,00 кв.м); 6 пусковий
комплекс: житловий будинок № 10 (№ 010 за ГП) загальною площею 4 892,00 кв.м (в т.ч. загальна площа
квартир 3 315,00 кв.м, загальна площа вбудованих нежитлових приміщень 437,00 кв.м); 7 пусковий
комплекс: КПП № 2 додатково (№ 402 за ГП) загальною площею 6,00 кв.м

Дніпровський

33965,2

7 635 133,32

виконано

Шевченківський

37588

8 768 135,01

виконано

*

427

04.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"СТОЛИЧНА ПРОЕКТНОБУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ",
Приватне акціонерне
товариство "ЦЕНТР
АГРОПРОМИСЛОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ"

довідка від
11.12.2017 №
050/08-10244

428

05.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"БЕНЕФІС-ІНВЕСТ"

38650389

Реконструкція нежитлового будинку літ. "Л" під офісні приміщення та приміщення громадського
призначення загальною площею 960,60 кв.м (в т.ч. загальна площа технічних приміщень 171,20 кв.м) (за
даними технічної інвентаризації ДП "Виробничо-технічна агенція")вулиця Грушевського Михайла 28/2 літ.
"Л" у Печерському

вулиця Грушевського
Михайла 28/2 літ. "Л" у
Печерському

Печерський

960,6

126 701,76

виконано

32250962

Реконструкція нежитлового будинку літ. "А", "А1" загальною площею 6302,80 кв.м (в т.ч технічні
приміщення площею 215,20 кв.м) (за даними технічного паспорту ТОВ "ТЕХІНВЕНТ ЕКСПЕРТ") по вул.
Кирилівська (колишня Фрунзе) буд. 15

вулиця Кирилівська
(колишня Фрунзе) буд. 15

Подільський

6302,8

914 210,04

виконано

14368809

Будівництво 128 індивідуальних гаражів загальною площею 4432,40 кв.м та контрольно-вартових пунктів
літ. "А" загальною площею 89,20 кв.м та літ. "Б" загальною площею 89,00 кв.м (за даними технічної
інвентаризації КП КМР "КМ БТІ") вул. Сім`ї Соснісніних, буд. 4

вул. Сім`ї Соснісніних, буд. 4

Святошинський

4610,6

40 843,44

виконано

Солом`янський

39 726,70

6 788 201,78

виконано

Оболонський

3491,2

800 183,04

виконано

Шевченківський

15957,51

1 983 576,06

виконано

*

429

05.12.2017

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ
ДІСПОМЕД"

довідка від
22.12.2017 №
050/08-10668

430

06.12.2017

Всеукраїнська громадська
організація Український
центр "Відродження"

33298371,
31245250,

06.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ІКАРЛЮКС"

30183444

Будівництво адміністративної будівлі з вбудованими торгівельними приміщеннями літ. "1 В" загальною
площею 3491,20 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "МІСЬКСПЕЦЕКСПЕРТ") по вул.
Новокостянтинівська,2а

06.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЮНІТ
ХОЛДІНГС"
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПРОФ-ІНВЕСТГРОУП",

35059566

Реконструкція з надбудовою нежитлової будівлі (літ. 20Д) під офісну будівлю, вулиця Хохлових Сім`ї, 8 (1
вулиця Хозлових Сім`ї, 8
п.к офісна будівля літ. "20Д" 13 735,10 квм та 2 п.к. вбудовано-прибудований підзений паркінг 2 222,41 квм.)

431

06.12.2017

довідка від
05.01.2018 №
050/08-149

432

433

Будівництво житлово-офісного комплексу з підземним паркінгом за адресою вул. Гарматна, 38 у
Солом'янському районі м. Києва (ІІІ черга будівництва), а саме:
- житловий будинок літ. «2А» (секція №7) загальною площею 6595,60 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир
4691,70 кв. м, загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 369,30 кв.
м, загальна площа технічних приміщень 225,70 кв. м.), окремо розташована трансформаторна підстанція літ.
«3А» загальною площею 60,50 кв. м (за даними технічної інвентаризації ТОВ «ПРОФІ П.Л.Ю.С.») (7
пусковий комплекс); - житловий будинок літ. «2А» (секція №8) загальною площею 8698,80 кв. м (в т.ч.
загальна площа квартир 6320,30 кв. м, загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та
прибудованих приміщень 349,00 кв. м, загальна площа технічних приміщень 150,20 кв. м.) (за даними
технічної інвентаризації ТОВ «ПРОФІ П.Л.Ю.С.») (8 пусковий комплекс); - житловий будинок літ. «2А»
(секція №9) загальною площею 8118,00 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 5862,60 кв. м, загальна площа
вулиця Гарматна буд. 38
вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 388,10 кв. м, загальна площа технічних
приміщень 161,70 кв. м.) (за даними технічної інвентаризації ТОВ «ПРОФІ П.Л.Ю.С.») (9 пусковий
комплекс); - житловий будинок літ. «2А» (секція №10) загальною площею 9280,40 кв. м (в т.ч. загальна
площа квартир 6844,20 кв. м, загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих
приміщень 357,90 кв. м, загальна площа технічних приміщень 131,30 кв. м.) (за даними технічної
інвентаризації ТОВ «ПРОФІ П.Л.Ю.С.») (10 пусковий комплекс); - житловий будинок літ. «2А» (секція №11)
загальною площею 5020,10 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 3441,80 кв. м, загальна площа вбудованих,
вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 254,20 кв. м, загальна площа технічних приміщень
219,70 кв. м.) (за даними технічної інвентаризації ТОВ «ПРОФІ П.Л.Ю.С.») (11 пусковий комплекс); підземний паркінг літ. «4А» загальною площею 1803,80 кв. м (за даними технічної інвентаризації ТОВ
«ПРОФІ П.Л.Ю.С.») (12 пусковий комплекс);- розподільчий пункт 10/0,4 кВ літ. «Х» загальною площею
149,50 кв. м (за даними технічного паспорта ТОВ «ПРОФІ П.Л.Ю.С.»).

Державне публічне
акціонерне товариство
"Будівельна компанія
"Укрбуд",
Державне підприємство
"Чайка",

довідка від
04.10.2018 №
050/18-6837

Довідка за І п.к. від
07.12.2018 №
050/18-8374;
довідка за 2 п.к від
01.03.2019
№050/18-1320

32050288,
40247069

вулиця Новокостянтинівська,
2а

434

06.12.2017

Обслуговуючий кооператив
"Житлово-будівельний
кооператив "МІСЬКИЙ
ДІМ"

39317626

Будівництво зблокованих житлових будинків садибного типу літ. "А" загальною площею 2554,20 кв.м (в т.ч
гаражі загальною площею 167,50 кв.м) (за даними технічного паспорту ТОВ "ЕЮБ" "ГРИВНА-ПЛЮС")

довідка від
21.12.2017 №
050/08-10611

435

08.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Універ 21
ЛТД"

04592530

*

436

08.12.2017

36538817

Приватне підприємство
"АРНІКАІНВЕСТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Маяк
Інвест"

Голосіївський

2554,2

547 031,64

Борг, ведеться
претензійна
робота

Реконструкція нежитлової будівлі (універмагу) із влаштуванням приміщень торгівельного призначення (група
приміщень №1-6, 8) літ. А загальною площею 4262,50 кв.м (в т.ч загальна площа технічних приміщень 9,90 проспект Перемоги,87
кв.м) (за даними технічної інвентаризації ПП "ВЕЧІРНЯ СТОЛИЦЯ") по просп. Перемоги,87

Святошинський

4262,5

77 813,40

виконано

Реставрація з пристосуванням нежитлового будинку загальною площею 2240,00 по вул. Ярославів Вал,18

Шевченківський

2240

158 216,76

виконано

просп. Степана Бандери
(просп. Московський), 17/1

Оболонський

3704,8

270 158,04

виконано

вул. Соломії
Крушельницької, 15-Б

Дарницький

15497,2

3 366 077,04

виконано

Шевченківський

2850,00

193 949,04

виконано

вулиця Ярославів Вал,18

довідка від
27.12.2017 №
050/08-10825

437

08.12.2017

довідка від
28.12.2017 №
050/08-10878 від
28.12.2017

438

08.12.2017

Комунальне підприємство з
питань будівництва
житлових будинків
"Житлоінвестбуд-УКБ"

31958324

довідка від
29.12.2017 №
050/08-10961

439

11.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ФОРУМ
ВЕСТ САЙД"

38825073

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ.З під офісно-адміністративний корпус по вул. Олени Теліги,
6 у Шевченківському районі м.Києва загальною площею 2 850,00 кв.м (в т.ч. загальна площа технічних
вул. Олени Теліги,6
приміщень 17,70 кв.м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ "БЛАГОБУДКОНСАЛТ")

довідка від
09.02.2018 №
050/08-983

440

Товариство з обмеженою
відповідальністю "СБСКОМ"

33447624

Будівництво науково-виробничого комплексу зі складськими приміщеннями та закладами реалізації власної
продукції.

вул.Електротехнічна

40247069,
32050288

Будівництво житлово-офісного, торговельного комплексу з наземними та підземними паркінгами та
вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського, соціального та торговельного призначення на вул.
Академіка Туполєва, 12 та вул. Салютній, 2-б у Шевченківському районі м. Києва (1 черга будівництва)
(коригування), а саме :житлові будинки № 1-5 та ТП № 5

навул.Академіка Туполева,
12 та вул. Салютній, 2-б

Шевченківський

30165,90

б 505 86З,4

виконано

Святошинський

2564,1

222 713,64

виконано

11.12.2017

31175958

Реконструкція нежитлової будівлі під медіко-діагностичний центр з надбудовою одного поверху (літер А)
загальною площею 3704,80 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "Бюро технічної інвентаризації") по
просп. Степана Бандери (просп. Московський), 17/1
Будівництво житлового будинку літ. "А" (№3) загальною площею 15497,20 кв.м (в т.ч. загальна площа
квартир 11102,10 кв.м, площа вбудованих, вбудовано-прибудованих приміщень 453,10 кв.м, площа
технічних приміщень 811,00 кв.м) в складі проекту будівництва житлових будинків, в тому числі доступного
житла та будівництво загальноосвітньої школи з басейном на вул. Соломії Крушельницької (ж/м ОсокоркиПівнічні, 11-й мікрорайон) )(1 чрга, 5 пусковий комплекс)

вулиця Професова Буйка, 28

Деснянський

6896,00

1 580 563,20

виконано

довідка від
11.01.2019 №
050/18-233

441

11.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"СТОЛИЧНА ПРОЕКТНОБУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ"
Приватне акціонерне
товариство "ЦЕНТР
АГРОПРОМИСЛОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ"

довідка від
12.02.2018 №
050/08-1047

442

12.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Міжнародний центр
нейрохірургії"

31519906

Реконструкція нежитлових приміщень під медичний центр літ. "А" загальною площею 2564,10 кв.м (в т.ч.
технічні приміщення площею 385,60 кв.м) (за даними технічного паспорту ТОВ "АКРОПРОМ")

вул.Обухівська, 120

довідка від
21.12.2017 №
050/08-10614

443

13.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ЦЕНТРОСЕРВІС"

31899531

Реконструкція комплексу будівель та споруд з добудовою та розширенням для розміщення торговельних
закладів на просп.Московському, 23 у Оболонському районі м.Києва, а саме нежитлової будівлі літ. Б
загальною площею 16180,00 кв.м (в т.ч. загальна площа технічних приміщень 415,90 кв.м) (ІІІчерга, ІІ
пусковий комплекс)

проспект Степана Бандери,
23

Оболонський

16180,00

2 318 381,12

виконано

довідка від
21.12.2017 №
050/08-10649

444

13.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю РІАЛ
ІСТЕЙТ Ф.К.А.У."

34431547

Будівництво торговельно, розважального та офісного центру літ. "А", "Б" загальною площею 11773,60 кв.м (в проспект Степана Бандери,
т.ч. технічні приміщення площею 182,80 кв.м)
15-А

Оболонський

11773,6

2 656 611,36

виконано

39486576,
00849296

Будівництво мікрорайону І,ІІ,ІІ а багатофункціонального житлового району на вул.Маршала Гречка та
просп. Правди у Подільському районі м.Києва (І мікрорайон, коригування 5 черги), а саме, 13 пусковий
вул. Маршала Гречка та
комплекс: житловний будинок №5.1 за ГП, площа продовольчого магазину з універсальним асориментом, ТП просп.Правди
№4 за ГП.

Подільський

28313,8

6 480 354,96

виконано

довідка від
16.10.2018 №
050/18-7003

445

14.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"МІСЬКБУД
ІНЖИНІРИНГ",
Державне підприємство
"Науково-дослідний,
виробничий агрокомбінат
"Пуща-Водиця"

довідка за І чергу
від 16.10.2018 №
050/18-7004;
ІІ черга *

446

15.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"НОВОПЕЧЕРСЬКИЙ
ПОСАД"

37144553

Реконструкція виробничо-технологічної бази УБК під громадсько-торговельно-виробничий комплекс
загальною площею 10472,35 кв.м (І громадсько-торговельно-виробничий комплекс літ. А та ІІ громадськоторговельно-виробничий комплекс літ "Ж" черга)

вул. Іонна Павла ІІ, (вул.
Патріса Лумумби), 5

Печерський

10472,35

1 091 622,36

виконано

довідка від
07.11.2018 №
050/18-7583

447

18.12.2017

Приватне підприємство
"ХАРОН-ВЕСТОІЛ"

34667870

Будівництво житлового будинку загальною площею 50390,55 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 37903,48
кв.м, загальна площа вбудованих нежитлових приміщень 1752,08 кв.м) в складі проекту будівництва
житлового торговельно-офісного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями та наземнопідземним паркінгом (коригування, ІІ та ІІІ черги будівництва)

вул.Михайла Майорова, 2

Оболонський

49842,8

7 799 434,94

виконано

довідка від
30.01.2018 №
050/08-688

448

18.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЕФ ДЖІ
ДЕВЕЛОПМЕНТ"

41123581

Будівництво підземного двоповерхового паркінгу літ. "А" загальною площею 5097,48 кв.м (в т.ч. паркомісце
загальною площею 1 550,00 кв.м, технічні приміщення (насосна, бойлерна, електрощитова, індивідуальний
пункт)-183,78 кв.м) (за даними технічного паспорту ТОВ "Дрім Арт)

вул.Народного Ополчення, 9а, корпус №1 (поштова
адреса: вул.Ернста, 14)

Солом`янський

5097,48

770 960,04

виконано

449

18.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "МІГ- 91"

16398312

вул.Малишка Андрія, 39-А

Дніпровський

2215,9

444 805,68

виконано

450

18.12.2017

Приватне акціонерне
товариство"НЕО ВІТА"

35372603

вул. Регенераторна, 4, просп.
Воззєднання, 19,
вул.Березнева, 12

Дніпровський

77753,6

12 394 807,06

виконано

451

18.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"СПЕКТРСЕРВІС-ТРЕЙД"

32731561

Солом`янський

10642,17

2 310 689,10

виконано

довідка від
27.12.2017 №
050/08-10855
довідка від
06.11.2018 №
050/18-7542
*

Будівництво прибудови до Дніпровського універмагу для розміщення магазину промислових товарів літ. "А"
загальною площею 2215,90 кв.м (в т.ч. технічні приміщення 292,00 кв.м) (за даними технічного паспорту
ТОВ "ТЕХСЕРВІСБУД"
Будівництво житлово-офісного та торговельного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями
громадського, соціального та торговельного призначення з підземним та наземним паркінгом (коригування)
(15 черга будівництва, 1-6 пускові комплекси)
Реконструкція (нове будівництво) нежитлового будинку під житловий будинок з вбудованими приміщеннями
загальною площею 10642,17 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 7062,86 кв.м, площа технічних приміщень
189,90 кв.м, площа вбудованого паркінгу 1180,47 кв.м (в т.ч. загальна площа паркомісць в паркінгу 457,94
кв.м), площа нежитлових приміщень 541,40 кв.м)

вул.Ушинського, 14-А

довідка від
26.12.2017 №
050/08-050/Н-59210755

452

18.12.2017

Фізична особа

*

453

18.12.2017

Приватне підприємство
"ТЕХНОМЕДІНВЕСТ"

довідка від
29.12.2017 №
050/08-10962
довідка від
25.01.2018 №
050/08-050/К-17609
довідка від
26.12.2017 №
050/08-10794

-

Реконструкція нежилих приміщень з №1 по №18 (групи приміщень №109) (в літ.А) та нежилих приміщень з
№1 по №10 ( групи прим. №112) (в літ.А) з їх обєднанням під заклад громадського харчування загальною
площею 543,80 кв.м

вул .Тургенєвська, 46/11

Шевченківський

543,8

3 953,52

виконано

41405458

Реконструкція нежилого приміщення (колишні квартири №3,№4), літер "А" загальною площею 267,10 кв.м

вул. Некрасівська, 3

Шевченківський

267,1

7 976,40

виконано

Реконструкція квартири №38 під нежитлове приміщення (магазин непродовольчих товарів) літ. "А"
загальною площею 55,70 кв.м з влаштуванням вхідної групи

проспект Свободи, 15/1

Подільський

55,7

1 017,28

виконано

Голосіївський

1248,3

216 148,88

виконано

Солом`янський

2185,7

251 568,72

виконано

Голосіївський

78 731,80

14 077 404,00

виконано

Святошинський

422,3

76 411,60

виконано

Голосіївський

65460,6

8 784 129,00

виконано

Солом`янський

1781,2

412 332,56

виконано

454

18.12.2017

Фізичні особи

-

455

19.12.2017

Фізична особа

-

456

19.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ДАХ
В.Н."

32205621

34575502,
05503160,
37856980

Реконструкція нежитлових будівель торговельного призначення, літ. "Г" загальною площею 505,50 кв.м, літ.
"Д" загальною площею 769,00 кв.м за даними технічного паспорту від 25.09.2017 Інвентаризаційна справа №
просп. Науки, 4
77/17 виданий ФОП Солоха Ігор Олегович по літ. Г, робочий проект 2017 року ФОП Солоха Ігор Олегович
по літ. "Д"
Реконструкція майнового комплексу з надбудовою адміністративного будинку (корпус №1) літ. "А"
загальною площею 1957,30 кв (в т.ч загальна площа технічних приміщень 381,70 кв.м) та надбудовою
вулиця Волинська,67
побутової споруди під адміністративний будинок (корпус № 2) літ. "Б" загальною площею 228,40 кв.м (в т.ч
загальна площа технічних приміщень 37,60 кв.м) по вул. Волинській, 67

довідка від
11.10.2018 №
050/18-6964

457

19.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ДЕПАТ",
Приватне акціонерне
товариство
"Домобудівельний комбінат
№4", Товариство з
обмеженою
відповідальністю "ДБКПАРТНЕР"

довідка від
09.02.2018 №
050/08-050/О-589/21018

458

20.12.2017

Фізична особа

32524278,
37856980

Будівництво житлового будинку літ. «А» (№ 1) загальною площею 78 163,10 кв.м (в т.ч загальна площа
квартир 56 972,80 кв.м, загальна площа вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 439,00 кв.м,
загальна площа технічних приміщень 6 414,90 кв.м), котельня з ІТП та насосною літ. «Б» загальною площею просп. Академіка Глушкова,9273,30 кв.м, ТП-РП літ. «В» загальною площею 295,40 кв.м (за даними технічної інвентаризації ТОВ
Б
«РИМАН БЮРО») в складі проекту будівництва житлових будинків з вбудованими приміщеннями та
паркінгу у пров. Ясинуватському, 11 у Голосіївському районі м. Києва (І черга)

-

Будівництво житлового будинку №1 загальною площею 82140,45 кв.м (в т.ч загальна площа квартир
56858,63 кв.м, загальна площа вбудованих приміщень 447,49 кв.м), Котельні з ІТП та насосною загальною
пров. Ясинуватський, 11
площею 278,40 кв.м, РП/ТП загальною площею 63,06 кв.м в складі проекту будівництва житлових будинків з
вбудованими приміщеннями та паркінгу у пров. Ясинуватому,11 у Голосіївському районі м. Києва (І черга)

Будівництво садибного (індивідуального) житлового будинку літ. "А" загальною площею 422,30 кв.м (в т.ч
технічні приміщення площею 45,30 кв.м, гараж площею 46,50 кв.м) технічний паспорт від 18.12.2017
Інвентаризаційна справа № 1400-17, виданий ТОВ "Київське міське бюро технічної інвентаризації"

15 км Житомирського Шосе,
КПЗ "Чайка", вул.
Білогодська,17

довідка від
16.01.2018 №
050/08-325

459

20.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ФІРМА
УКРТОРГ",
Товариство з обмеженою
відповідальністю "ДБКПАРТНЕР"

довідка від
30.03.2018 №
050/08-2219

460

20.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЮКОНС"

33227138

Будівництво житлового будинку з вбудованими нежитловими приміщеннями літ. "А" загальною площею
1779,10 кв.м (в т.ч загальна площа квартир 1313,10 кв.м, площа вбудованих нежитлових приміщень площею
вул. Польова,65
245,70 кв.м) довідка щодо показників на житловий будинок від 24.11.2017 №322/1 ТОВ "КОРУНД
КОНСАЛТІНГ"

довідка від
09.01.2018 №
050/08-162

461

20.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Фірма
Аспект"

01030233

Будівництво універсального складу літ. "Д" загальною площею 602,00 кв.м (технічний паспорт від
01.12.2017 Інвентаризаційна справа № 348/12-17, виданий ПП "Приват-Інвеста")

вул. Лугова,9

Оболонський

602

139 182,40

виконано

00849296,
39878641

Будівництво мікрорайонів І, ІІ, 1п.к. ІІІ, 1п.к. VI у багатофункціональному житловому районі на вул.
Маршала Гречка та просп. Правди (просп. Правди навпроти перетину з проспектом Василя Порика) у
Подільському районі м. Києва (І мікрорайон)(ІІ черга), а саме:- будівництво житлового будинку літ. «А» №
2.1 (за ГП) загальною площею 29 826,50 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 20 533,40 кв.м, загальна площа
нежитлових вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 1 722,80 кв.м, загальна
площа технічних приміщень 332,20 кв.м);- будівництво житлового будинку літ. «А» № 2.2 (за ГП) загальною
площею 12 472,40 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 9 315,50 кв.м, загальна площа нежитлових
вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 764,30 кв.м, загальна площа технічних
приміщень 76,40 кв.м);- будівництво житлового будинку літ. «А» № 2.3 (за ГП) загальною площею 17 730,30
кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 12 798,40 кв.м, загальна площа нежитлових вбудованих, вбудованоприбудованих та прибудованих приміщень 894,40 кв.м, загальна площа технічних приміщень 329,40 кв.м);будівництво будівлі трансформаторної підстанції літ. «А» № 2.4 (за ГП) загальною площею 84,60 кв.м.
Довідка ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП» від 05.12.2017 № 0007/17 на житловий будинок № 2.1 (за ГП),
довідка ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП» від 05.12.2017 № 0008/17 на житловий будинок № 2.2 (за ГП),
довідка ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП» від 05.12.2017 № 0009/17 на житловий будинок № 2.3 (за ГП),
довідка ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП» від 05.12.2017 № 0011/17 на будівлю трансформаторної
підстанції № 2.4 (за ГП).Адреса об’єкта: вулиця Маршала Гречка та проспект Правди (проспект Правди
навпроти перетину з проспектом Василя Порика) у Подільському районі м. Києва

вул. Маршала Гречка та
просп. Правди (просп.
Правди навпроти перетину з
проспектом Василя Порика)
(І мікрорайон)

Подільський

60113,8

13 708 125,44

виконано

20075649

Будівництво станції технічного обслуговування на 8 постів загальною площею 2289,20 на перетині Кільцевої перетин Кільцевої дороги та
дороги та вул. Перемоги у Святошинському районі м.Києва
вул. Перемоги

Святошинський

2289,2

472 228,31

виконано

40571961

Будівництво житлової та громадської забудови з автовокзалом на території по вул. Кільцева дорога, 1, 1а, 1в
обмежена вул. Кільцева дорога, західною межею забудови по вулицях Теремківській та Жулянській і міською
межею у Голосіївському районі м.Києва, а саме житлового будинку загальною площею 28739,00 кв.м (в т.ч
загальна площа квартир 18997,00) (ІІ черга)

Голосіївський

35467

8 355 163,60

виконано

довідка від
29.12.2017 №
050/08-10965

462

20.12.2017

Державне підприємство
"Науково-дослідний,
виробничій агрокомбінат
"Пуща-Водиця", Товариство
з обмеженою
відповідальністю "ІНВЕСТБУСІСТЕМ"

довідка від
16.01.2018 №
050/08-324

463

21.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЕЛМА"

21.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ТЕРЕМКИ-БУД"

*

464

вул. Кільцева дорога, 1, 1а,
1в обмежена вул. Кільцева
дорога, західною межею
забудови на вулицях
Теремківській та Жулянській
і міською межею

довідка від
05.01.2018 №
050/08-105

465

21.12.2017

довідка від
23.03.2018 №
050/08-2009

466

21.12.2017

довідка від
16.01.2018 №
050/08-050/Н-576/2

467

21.12.2017

довідка від
03.05.2018 №
050/08-3035

468

21.12.2017

*

469

21.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "АТБінвест"
Промислово-технічна
компанія у вигляді
товариства з обмеженою
відповідальністю
"АГРОМАТ"
Фізична особа
Товариство з обмеженою
відповідальністю "АРАГОН2008"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ПЕРСПЕКТИВА-БУД"

довідка від
05.01.2018 №
050/08-104

470

21.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "АДФ",
Товариство з обмеженою
відповідальністю "АЛП",
Товариство з обмеженою
відповідальністю
"БАРКОНД", Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"ТРАНСМАРІН ІНВЕСТ"

Довідка від
28.02.2019 №
050/18-1302

471

21.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ТЕКІЛА
ГОЛД"

довідка від
08.05.2018 №
050/08-3264

472

21.12.2017

ТОВ "Територіальне
міжгосподарче об`єднання
"Ліко-Холдінг"

*

473

21.12.2017

Фізична особа
Комунальне підприємство з
питань будівництва
житлових будинків
"Спецжитлофонд"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
"СКАЙПАРК ГРУП"

30691543

Реконструкція магазину продовольчих та непродовольчих товарів літер "В" загальною площею 709,10 кв.м (в
просп. Мінський,4
т.ч загальна площа ліфтової шахти 7,00 кв.м) за адресою м.Київ, просп. Мінський,4

21509937

Будівництво корпусу торгівельно-складського призначення загальною площею 1656,40 кв.м по вул.
Академіка Булаховського, 4 (перетин вул. Лісорубної та вул. Академіка Булаховського) у Святошинському
районі м.Києва

Оболонський

709,1

162 325,52

виконано

вул. Академіка
Булаховського, 4 (перетин
вул. Лісорубної та вул.
Академіка Булаховського)

Святошинський

1656,4

314 901,00

виконано

Реконструкція квартири №14 з приєднанням частини горища, без зміни конфігурації даху по вул.
Горького,41 в Голосіївському районі м.Києва загальною площею 485,60 кв.м за даними технічного паспорту
ФОП Захарчук І.А. від 27.11.2017, №870

вул. Антоновича (колишня
вул. Горького,41 )

Голосіївський

485,6

76 319,12

виконано

13679915

Будівництво торгово-розважального центру з адміністративними приміщеннями та паркінгом загальною
площею 19129,00 кв.м (в т.ч площа машиномісць паркінгу 1950,00 кв.м) експертний звіт

вул. Салютна

Шевченківський

19114

3 97l 784,80

виконано

36184045

Будівництво адміністративної будівлі загальною площею 5406,64 кв.м (в т.ч загальна площа технічних
приміщень 96,16 кв.м) по вул. Борщагівській,192-194

вул. Борщагівська,192-194

Солом`янський

5406,64

1 227 782,98

виконано

37558851,
37640926,
36393404,
39344606

Будівництво торгово-розважального комплексу з житловим будинком з вбудовано-прибудованими
приміщеннями літ. "А" загальною площею 28761,40 кв.м, технічний паспорт ТОВ "Бюро технічної
інвентаризації" по вул. Маршала Тимошенка,21

вул. Маршала Тимошенка,
21

Оболонський

28761,4

2 001 662,55

виконано

40504261

Реконструкція АЗС з будівництвом кафе-магазину та автомийки літ. "Е" загальною площею 499,80 кв.м та
навісу літ. "Ж" площею 591,80 кв.м, експертна оцінка та технічний паспорт

вул. Світла,1

Дарницький

1091,6

571 019,70

виконано

Будівництво готелю загальною площею 14322,90 кв.м

вул. Ломоносова (в
кварталіобмеженому
вилицями Ломоносова,
Василя Касіяна, Маршала
Конєва)

Голосіївський

12112,2

2 944 110,05

виконано

Будівництво індивідуального житлового будинку (садибного типу) загальною площею 3656,77 кв.м, проект

вул. Козацька,55й

Голосіївський

3656,77

605 434,19

виконано

Будівництво житлового будинку літ. "А" загальною площею 21686,30 кв.м за даними довідки щодо
показників ТОВ "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ"

вулиця Теремківська,3

Голосіївський

21686,3

5 013 872,56

виконано

Солом`янський

11059,48

1 238 777,32

виконано

Солом`янський

11059,48

1 236 278,16

виконано

Солом`янський

5518,35

613 557,62

виконано

Дарницький

258,6

59 788,32

виконано

Голосіївський

5301,4

1 220 782,24

виконано

-

16307284

-

довідка від
15.01.2018 №
050/08-313

474

21.12.2017

довідка від
09.02.2018 №
050/08-986

475

22.12.2017

довідка від
09.02.2018 №
050/08-985

476

22.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"СКАЙПАРК ГРУП"

39702144

477

22.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"СКАЙПАРК ГРУП"

39702144

478

22.12.2017

Фізична особа

479

22.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"КОНЦЕПТ-ГРУПП"

*

480

26.12.2017

*

481

довідка від
17.12.2018 №
050/18-8657

482

довідка від
09.02.2018 №
050/08-984
довідка від
12.02.2018 №
050/08-050/С-461049
довідка від
09.01.2018 №
050/08-171

31454734

39702144

вулиця Крейсера "Аврора"
Будівництво житлового будинку літер "А" загальною площею 11059,48 кв.м. Довідка ФОП Дідушко Світлана
15,17,19, вулиця Юнацька,
Михайлівна
39, 41, 43
вулиця Крейсерська
Будівництво житлового будинку літер "А" загальною площею 11059,48 кв.м, довідка щодо показників на
"Аврора" 21,23,25,27, вилиця
житловий, громадський чи виробничий будинок ФОП Дідушко Світлана Михайлівна
Юнацька, 29, 33, 35,37
(мкрн "Жуляни")
Будівництво житлового будинку літер "А" загальною площею 5518,35 кв.м, довідка щодо показників на
житловий, громадський чи виробничий будинок ФОП Дідушко Світлана Михайлівна

вулиця Юнацька, 45, 47, 49
(мкрн "Жуляни")

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "Ш" загальною площею 258,60 кв.м по вул. Бориспільська, 1

вулиця Бориспільська, 1

38751381

Будівництво житлового будинку літ. "А" загальною площею 5301,40 кв.м технічний паспорт від 17.03.2015

провулок Московський буд. 2и, к

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Епіцентр
К"

32490244

Будівництво будівель торговлі (торговельний комплекс з дворівневою парковкою) загальною площею
проспект Степана Бендери
58263,20 кв.м (в т.ч. площа закладів торгівлі-31106,30 кв.м, площа закладів громадського харчування - 907,75
(колишній Московський), 13кв.м, площа адміністративних приміщень - 1433,55 кв.м, площа технічних приміщень - 432,40 кв.м, площа
а
надземного паркінгу на 616 машино-місць - 23717,30 кв.м (в т.ч. площа машино-місць 8085,00 кв.м))

Оболонський

58263,2

11 501 228,96

виконано

26.12.2017

Комунальне підприємство
"КИЇВПАСТРАНС"
Товариство з обмеженою
відповідальністю "Епіцентр
К"

38538270
32490244

Реконструкція (з прибудовою) торгівельного комплексу, влаштування паркінгу та будівництво лінійнодиспетчерської станції загальною площею 54620,80 кв.м (І та ІІ черги будівництва

Дніпровський

54620,8

7 452 900,78

виконано

26.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "НІКА
ЛТД", Товариство з
обмеженою
відповідальністю "Козак"

16399955,
25400096

Реконструкція майнового комплексу будівель із влаштуванням благоустрою зеленої зони, а саме житлового
будинку (№1 на ГП) загальною площею 16556,92 кв.м (в т.ч загальна площа квартир 11997,12 кв.м, загальна
вул. Ревуцького,40
площа вбудованих нежитлових приміщень 505,50 кв.м, загальна площа приміщень 978,90 кв.м) на вул.
Ревуцького,40 у Дарницькому районі м.Києва (І черга будівництва. Коригування) по проекту

Дарницький

17324,1

4 020 368,65

виконано

-

вул. Івана Микитенка, 6-8

*

483

26.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "КАДОРРКИЇВ", Приватне
підприємство "МАРКОН"

40391827,
31747476

Будівництво готельного комплексу із закладами громадського харчування та паркінгом для легкового
автотранспорту загальною площею 13656,05 кв.м на Андріївському узвозі, 14-16 у Подільському районі
м.Києва

Андріївський узівіз, 14-16

Подільський

13656,05

2 995 438,76

виконано

35726643,
40456653

Будівництво офісного будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення (побутового
обслуговування населення) загальною площею 30156,10 кв.м по вул. Жилянській, 68

вул. Жилянська, 68

Голосіївський

30156,1

6 972 090,32

виконано

Голосіївський

2717,7

628 332,24

виконано

*

484

26.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "КАДОРРКИЇВ",
Товариство з обмеженою
відповідальністю "СІКС
СТАРС ХОЛДІНГ"

*

485

26.12.2017

Обслуговуючий кооператив
"КОЗАЦЬКИЙ К"

39507264

Будівництво зблокованого житлового будинку літ. "А" загальною площею 2717,70 кв.м по вул. Козацька, 55вулиця Козацька, 55-А
А у Голосіївському районі, довідка ТОВ "КОРУНД КОНСАЛТІНГ"

486

26.12.2017

Публічне акціонерне
товариство "Завод
залізобетонних конструкцій
ім. Світлани Ковальскої",
Товариство з обмеженою
відповідальністю "КийБуд"

23509976,
05523398

Будівництво житлового комплексу за адресою : вул. Урицького, 37-А (вул. Митрополита Василя
вул. Урицького,37-А ( вул.
Липківського, 37-Г (літ. "У") у Солом`янському районі м.Києва (коригування), а саме: - житлові будинки літ.
Метрополита Василя
"А", літ. "Б", паркінг літ. "В", спорткомплекс літ. "Г" , трансформаторна підстанція літ. "Д", крита
Липківського, 37-Г, (літ. "У")
автостоянка на 14 м/м літ. "Е", котельня літ. "К"

Солом`янський

92169,9

20 681 024,96

виконано

487

26.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"СВЄТПРИНТ"

30550039

Реконструкція майнового комплексу в частині будівництва адміністративної будівлі замість модуля (літ. "Б")
вул. Пшенична, 8
загальною площею 2629,20 кв.м (в т.ч ліфтова шахта 4,70 кв.м), технічний паспорт по вул. Пшенична, 8

Святошинський

2629,2

506 674,80

виконано

488

26.12.2017

Фізичні особи

Печерський

147,5

15 691,54

виконано

489

27.12.2017

Приватне підприємство
"ХОРС-Т"

31748600

Булiвництво комплексної автомийки та шиномантажу лiт. "A2" загальною площею
998,40 кв.м (в т.ч. площа технiчних примiщень 155,80 кв.м) Технiчний паспорт

просп. Броварський

Дніпровський

998,4

l94 809,12

виконано

довідка від
10.01.2018 №
050/08-211

490

27.12.2017

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КИЇВТЕКСТИЛЬ"

01552233

Реконструкцiя майнового комплексу в частинi iснуючої нежитлової будiвлi пiд офiсний центр та розмiщення
вiдкритого паркiнгу по вул. Гайдара, 54 та 54-а (кориryвання), а саме: II черга: реконструкцiя нежитлової
будiвлi (офiсна булiвля) лiтер "А" загальною площею 13 451,70 кв.м.

вулиця Гайдара 54

Голосiївський

13 451,70

l 816 517,90

виконано

довідка від
29.01.2018 №
050/08-050/К-29675

491

27.12.2017

Фізична особа

Реконструкція частини нежитлового будинку з надбудовою мансардного поверху літер «А» загальною
площею 473,70 кв. м, технічний паспорт

вул. Антоновича 21-А

Голосіївський

473,70

80 480,72

виконано

27.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "АРКАДАБУДІВНИЦТВО",
Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка

34882504,
02070941

Будівництво житлового будинку літ. "А" (№ 12 за ГП) загальною площею 12 963,30 кв. м (в т.ч. загальна
площа квартир 9 424,90 кв. м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") в складі
проспект Глушкова
коригування проекту будівництва житлових будинків та об'єктів соціально-побутової сфери на проспекті
Академіка 6
Академіка Глушкова, 6 в Голосіївському районі м. Києва, 1 черга будівництва (VI пусковий комплекс),
Довідка технічної інвентаризації

Голосіївський

12 963,30

2 997 114,96

виконано

34882504,
02070941

Будiвництво житлового будинку № 10 за ГП літ. "А", загальною площею 12 953,40 кв.м (в т.ч. загальна
площа квартир 9 412,00 кв.м) у складi кориryвання проекту будiвництва житлових будинкiв та об'сктiв
соцiально-побуговоТ сфери на проспектi Академiка Глушкова, б в Голосiївському районi м. Києва (I черга
булiвниuтва) (IV пyсковий комплекс),

проспект Академiка
Глушкова, б

Голосіївський

12 95З,40

2 994 826,08

виконано

39019878

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ. "А" загальною площею 2832,90 кв.м (в т.ч електрощитова
загальною площею 5,60 кв.м, бойлерна 10,40) технічний паспорт від 28.08.2015 №381 ФОП "ДОРОШЕНКО
ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ"

просп. Оболонський, 20

Оболонський

2 8З2,90

151 042,96

виконано

08751177,
32111502

Будiвництво житлового булинку з пiдземним паркiнгом та об'ектами соцiальнопобутового призначення на вул. Солом'янськiй, 20-А у Солом'янському районi м. Києва, а саме:
житлового булинку загальною площею 2З 488,40 кв.м (в т.ч. загаJIьна площа квартир 16 918,20 кв.м,загальна
вул. Солом'янській, 20-А
площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих примiщень 1 428,90 кв.м. загальна площа
машино-мiсчя паркiнгу 545.б0 кв.м. загальна плщ технiчних примiщень 469,70 кв.м) (II черга) (2 секція
згальна площа об`єкта 23488,40 кв.м) довідка ФОП Дубенко С.В.

Солом`янський

23488,4

5 927 151,30

виконано

31514835

Реставрацiя з пристосуванням пам'ятки архiтектyри 18l8 року - 6удинку А.Меленського та реконструкцiя
нежитлової будiвлі пiд офiсно-готельний комплекс в складi садиби № 11/13А лiт. А загальною площею
2077,40 кв.м (в т.ч. технiчнi примiщення: лiфтовi загальною площею 18,00 кв.м, тепловий пyнкт -З1,50 кв.м,
трансформаторнi - 9,90 кв.м, вентиляцiйна - 25,60 кв.м), технічний паспорт

вулиця Костянтинівська/
Хорива, 11/13А

Подільський

2077,4

257 510,56

виконано

-

Будівництво індивідуального житлового будинку (садибного типу) загальною площею 3654,28 кв.м (в т.ч
загальна площа паркінгу (гараж) 816,30 кв.м, загальна площа технічних ) по вул. Козацька,55-г по проекту

вулиця Козацька, 55-г

Голосіївський

3654,28

536 548,15

виконано

Реконструкцiя частини будiвлi, нежитлової булiвлi, лiтери Г, Ґ пiд торгiвельно-офiснi
примiщення по вул. Глибочицькiй, 17 у Шевченкiвському районi мicтa Киева загальною площею 3805,50
кв.м (в т.ч лiфтовi загальною площею 10,00 кв.м)технiчний паспорт

вул. Глибочицька, 17

Шевченківський

3805,5

20 923,60

виконано

довідка від
29.12.2017 №
050/08-10969

довідка від
02.02.2018 №
050/08-814
довідка від
02.02.2018 №
050/08-828
довідка від
04.01.2018 №
050/08-65

довідка від
11.01.2018 №
050/08-240

492

довідка від
10.01.2018 №
050/08-223

493

27.12.2017

Київський національний
університет імені Тараса
Шевченка, Товариство з
обмеженою
відповідальністю "АРКАДАБУДІВНИЦТВО"

довідка від
02.02.2018 №
050/08-813

494

27.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ФОРМСАЙТ"

довідка від
28.01.2019 №
050/18-559

495

28.12.2017

Національна академія
внутрішніх справ,
Товариство з обмеженою
відповідальністю
"І.В.Трейд"

довідка від
07.03.2018 №
050/08-1686

496

27.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ТЕКНОПАК"

*

497

27.12.2017

Фізична особа

довідка від
26.01.2018 №
050/08-658

498

28.12.2017

ТОВ "Музей дорогоцінного
каміння"

-

-

38063140

Реконструкція квартири №59 з приєднанням частини горища без зміни конфігурації даху загальною площею вулиця Шота Руставелі, 40
147,50 кв.м, технічний паспорт
кв.59

довідка від
16.01.2018 №
050/08-321

499

28.12.2017

довідка від
16.01.2018 №
050/08-322

500

28.12.2017

довідка від
26.02.2018 №
050/08-1404

501

28.12.2017

довідка від
26.09.2018 №
050/18-6672

502

29.12.2017

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Столиця"

Приватне акціонерне
товариство
"УКРХАРЧОПРОМСЕРВІС
"
Товариство з обмеженою
відповідальністю "РеспектВ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Молодіжний житловий
комплекс "Оболонь"

32248073

Будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими торгово-офісними
приміщеннями та підземним паркінгом на вул.Митрополита Василя Липківського (Урицького), 16-а (ІІ черги
вул. Митрополита
будівництва), а саме: житловий будинок №4 літ. "А" загальною площею 30149,30 кв.м (в т.ч загальна площа
Липківського (Урицького),
квартир 15665,40 кв.м, загальна площа нежитлових вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих
16-а
приміщень 3169,90 кв.м, площа м/місць підземного паркінгу 2051,40 кв.м, загальна площа технічних
приміщень 1500,20 кв.м) довідка щодо показників, по вул. Митрополита Липківського (Урицького), 16-а

13677276

Будівництво культурно-розважального центру загальною площею 23,50 кв.м по вул. Електротехнічній

35760223

21618448

Солом`янський

30149,3

6 149 388,24

виконано

вул. Електротехнічна

Деснянський

23,5

5 433,20

виконано

Реконструкціян/п №1, №48, №49,№50 з перерозподілом їх площ під квартири № 12, № 13 та нежитлові
приміщення № 11, № 14, № 15, № 17, № 18, № 19, № 20, № 21 літ. "А" загальною площею 954,20 кв.м

вул. Нижній Вал, 39

Подільський

954,2

81 891,04

виконано

Будівництво житлово-громадського комплексу з паркінгом (коригування проекту) по просп. Оболонському
(біля озера Опечень) в Оболонському районі м. Києва, а саме: ІІ черга, ІІІ черга та ІV черга

проспект Оболонський (біля
озера Опечень)

Оболонський

41947,01

9 065 797,19

виконано

* остаточні розрахунки за даними технічної інвентаризації (фактично збудовані площі) не проводились

