
довідка від 

21.01.2019 № 

050/18-399

01 10.01.2019 Фізична особа -

Реконструкція нежитлового приміщення № 45 загальною площею 

358,60 кв.м (за даними технічного паспорту Фізичної особи-

підприємця Белінського Вадима Анатолійовича)

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

довідка від 

28.01.2019 № 

050/18-050/К-29/1-

551

02 16.01.2019 Фізична особа -

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення  № 306 (магазин 

продовольчих товарів) з влаштуванням вхідної групи загальною 

площею 38,40 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "КДН"КРОК 

НАЗУСТРІЧ") 

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

довідка від 

01.02.2019 № 

050/18-050/І-30/1-

718

03 16.01.2019 Фізична особа -

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (салон-

перукарню) № 2 з влаштуванням вхідної групи загальною площею 

42,70 кв.м (за даними технічного паспорту ФОП МУРИН СЕРГІЙ 

ОЛЕКСАНДРОВИЧ)

проспект 

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

довідка від 

05.02.2019 № 

050/18-774

04 24.01.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ЛУОЛ"
24735965

Реконструкція автозаправного комплексу з влаштуванням 

додаткового автомобільного газозаправного обладнання, а саме: 

реконструкція будівлі автозаправочної станції літ. "А" загальною 

площею 161,60 кв.м та будівництво навісу літ. "Б" площею забудови 

265,60 кв.м та навісу літ. "В" площею забудови 45,00 кв.м (за даними 

технічного паспорту ТОВ "БТІ ЮКРЕЙНІАН ГРУП")

просп. Глушкова Академіка, 

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

довідка від 

15.02.2019 № 

050/18-050/Н-26/2-

1035

05 30.01.2019 Фізична особа -

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

даними технічного паспорту Товариства з обмеженою 

відповідальністю "УКРТЕХЕКСПЕРТ")

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

довідка від 

19.03.2019 № 

050/18-1732

06 01.02.2019 Фізична особа -

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення № 201 (офіс) з 

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

технічного паспору ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ")

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

довідка від 

19.03.2019 № 

050/18-1739

07 01.02.2019 Фізична особа -

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення № 66 (офіс) з 

влаштуванням вхідної групи загальною площею 60,10 кв.м  (за 

даними технічного паспору ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ")

вул. Лятошинського 

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

довідка від 

19.03.2019 № 

050/18-1737

08 01.02.2019 Фізична особа -

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення № 65 (офіс) з 

влаштуванням вхідної групи загальною площею 59,50 кв.м  (за 

даними технічного паспору ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ")

вул. Лятошинського 

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

довідка від 

20.02.2019 № 

050/18-1129

09 11.02.2019
Акціонерне товариство "Перший 

український міжнародний банк"
14282829

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

загальною площею 2547,00 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ 

"Бюро технічної інвентаризації"

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

довідка від 

21.02.2019 № 

050/18-1143

10 11.02.2019 Фізична особа -

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

загальною площею 214,10 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ 

"Центр Юридичних послуг "Ліга Професіоналів"

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

довідка від 

04.04.2019 № 

050/18-2135

11 11.02.2019 ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ" 34918876

Реконструкція нежитлових приміщень під магазин продовольчих та 

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

технічного паспорту  ТОВ "СОДЕЛЬ"

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

Стан 

виконання

Інформація щодо договорів пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва укладених у 2019 році станом на 01.05.2019

Довідка про 

виконання умов 

договору

№ договору
Дата реєстрації

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

Загальна 

площа,           

кв.м.

Розмір пайової 

участі по 

договору



довідка від 

05.04.2019 № 

050/18-2162

12 11.02.2019 ТОВ "РІАЛ ІСТЕЙТ" 34918876

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

поверсі під магазин продовольчих та непродовольчих товарів (група 

приміщень № 1) з влашутванням додаткових вхідних груп загальною 

площею 598,50 кв. м  (за даними технічної інвентаризації ТОВ 

"СОДЕЛЬ"

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

довідка від 

25.02.2019 № 

050/18-1214

13 14.02.2019
Мале приватне підприємсто "АГРОФІРМА 

ДНІПРО"
25640500

Реконструкція існуючого павільйону під торгівельний комплекс на 

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

Йорданської (колишня Лайоша Гавро) в Оболонському районі м. 

Києва, а саме:  реконструкція нежитлового будинку літ. "А"  

загальною площею 536,60 кв.м та будівництво нежитлового булинку 

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

паспорту ФОП Боровкова Сергія Валерійовича)

 вул. Олександра Архипенка 

(колишня Мате Залки), 1/12-

А

Оболонський 1 161,30 595 514,64 виконано

довідка від 

05.03.2019 № 

050/18-1441

14 18.02.2019 ТОВ "КЛІНІНГ АВТО ГРУП" 41290010

Перепланування нежитлових приміщень № 1 та № 2 нежитлового 

(громадського) будинку (автосалон) літ. "А" загальеою площею 428,00 

кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "ЕЮБ "Гривна-плюс")

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

довідка від 

21.02.2019 

№050/18-1161

15 20.02.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«СТУГНА»
21628487

Будівництво закладу громадського харчування літ. «А» загальною 

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

підприємства «Київське міське бюро технічної інвентаризації та 

реєстрації права власності на об'єкти нерухомого майна»)

вул. Антоновича (колишня 

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

довідка від 

04.03.2019 № 

050/18-050/Ф-22

16 22.02.2019 Фізична особа -

Реконструкція квартири № 7 під нежитлове приміщення (магазин 

продовольчих товарів) з влаштуванням вхідної групи загальною 

площею 75,60 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "КДН"КРОК 

НАЗУСТРІЧ")

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

довідка від 

14.03.2019 № 

050/18-050/К-25/5-

1648

17 25.02.2019 Фізична особа -

Реконструкція нежитлового приміщення  в літ. "А" загальною 

площею 49.10 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ 

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД")

вул. Райдужна, 8-В Дніпровський 49,10 25 433,80 виконано

довідка від 

07.03.2019 

№050/18-1521

18 27.02.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"СЕГЕТІС"
37035393

Капітальний ремонт та перепланування групи нежитлових приміщень 

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

даними технічного паспорту ТОВ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 

ІНСТИТУТ "БУДГЕОПРОЕКТ")

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

довідка від 

31.03.2019 

№050/18-1791

19 05.03.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"РАЙЛІТ ТРЕЙДІНГ"
41214778

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "Б" загальною площею 108.10 

кв.м (за данимитехнічного паспорту Фізичної особи-підприємця 

Белінського Вадима Анатолійовича)

просп. Маяковського 

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

довідка від 

14.03.2019 № 

050/18-1647

20 06.03.2019

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ДОБРО ЛТД" Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Інестиційна компанія 

Укрбуд Інвест"

20006192

39066158

Будівництво центру обслуговування населення літ. "1Б" загальною 

площею 1719,30 кв.м (за даними технічної інвентаризації ТОВ 

"ПРОФІ П.Л.Ю.С") у складі V черги проекту будівнивництва 

громадсько-житлового комплексу по Харківському шосе, 210 в 

Дарницькому районі м. Києва (коригування)

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



довідка від 

26.03.2019  050/18-

1888

21 06.03.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю  

"РИНОК-1"
22897367

Будівництво комплексу торгівельних павільйонів (І черга) загальною 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

загальною площею 53,60 кв.м (за даними технічної інвентаризації 

Фізичної особи-підприємця Марченко Р.Г.).

на перетині вулиць 

Братиславської та 

Електротехінчної

Деснянський 536,00 277 648,00 виконано

довідка від 

15.04.2019 

№050/18-2372

22 07.03.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"АКВАТІКА"
35077354

Будівницвто садибного (індивідуального) житлового будинку літ. "А" 

загальною площею 1943,20 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ 

"ТвійДім")

вул. Звіринецька, 94-А Печерський 1 943,20 297 844,98 виконано

довідка від 

19.03.2019 № 

050/18-1736

23 11.03.2019 Приватне підприємство "ХАРОН-ВЕСТОІЛ" 34667870

Будівництво підземного паркінгу літ. "А" загальноб площею 3640,80 

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

прибудованих приміщень 112,80 кв.м загальна площа технічних 

приміщень 104,70 кв.м) (за даними технічної інвентаризації Фізичної 

особи-підприємця Мельник Н.І.) в складі проекту будівництва 

житлового торговельно-офісного комплексу з вбудовано-

прибудованими приміщеняи та наземно-підземним паргінгом на вул. 

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

(коригування).

 вул. Михайла Майоворова, 2 Оболонський 3 640,80 58 430,40 виконано

довідка від 

28.03.2019 № 

050/18-1997

24 18.03.2018
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ГРЕЙНДЖ"
42272207

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ. "А" загальною 

площею 822,60 кв.м (за даними технічного паспорту ПП ПКБ 

"Хебітет")

вул. Русанівська 

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

довідка від 

28.03.2019 № 

050/18-050/К-72/2-

1973

25 19.03.2019 Фізична особа -

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

(за даними технічного паспорту ТОВ "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ОФОРМЛЕННЯ ЗЕМЛІ ТА НЕРУХОМОСТІ")

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

26 27.03.2019 Фізична особа -

Будівництво житлового будинку літ. "А" загальною площею 2880,00 

кв.м (за даними технічної інвентаризації ТОВ "Бюро технічної 

інвентаризації")

вул. Янтарна, 48, 50 та вул. 

Березова,45,47 (мкрн 

Жуляни)

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

довідка від 

17.04.2019 № 

050/18-2440

27 24.03.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ТУР-ІНВЕСТ"
32705277

Капітальний ремонт нежитлових будывель, а саме: кафе літ. "А", 

будиночок для відпочинку літ. "Б", літ. "В", літ. "Г", літ. "Д", літ. "Е", 

літ. "Є", літ. "Ж", літ. "З", літ. "И" та вбиральня літ. "К" (ЗА ДАНИМИ 

ТЕХНІЧНОГО ПАСПОРТУ фоп Корнєєва Олега Миколайовича)

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

довідка від 

04.04.2019 № 

050/18-2134

28 28.03.2019
Товариство з обмеженою 

выдповыдальныстю "РИНОК ОБОЛОНЬ"
41066115

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "Н" загальною площею 122,90 

кв.м та допоміжних будівель, а саме: нежитлової будівлі літ. "Н" 

загальною площею 122,90 кв.м та допоміжних будівель, а саме: 

нежитлової будівлі літ. "А" загальною площею 79,00 кв.м, нежитлової 

будівлі літ. "Б" загальною площею 153,80 кв.м, нежитлової будівлі літ. 

"В" загальною площею 336,20 кв.м, нежитлової будівлі літ. "В/" 

загальною площею 157,40 кв.м (за даними технічних паспортівТОВ 

"Парітет-буд")

вул. Героїв Дніпра, 41-А Оболонський

122,9         

79,00          

153,80                  

336,20                  

157,40

163 561,72 виконано



довідка від 

11.04.2019 № 

050/18-2311

29 29.03.2019
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МАСТЕР-АВІА"
37053765

Будівництво нежитлової будівлі літ. "А1" загальною площею 9111,90 

кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ 

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП") в складі проекту будівництва 

комплексу будинків і споруд для обслуговування міжнародного 

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

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

(прибудова до терміналу "А") для обслуговування міжнародного 

аеропорту

вул. Медова (Аеропорт 

"Київ" (Жуляни)
Солом`янський 9 111,90 3 793 466,21 виконано

30 02.04.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Ресторан 500"
11229061

Реконструкція частини нежитлових приміщень 1-го поверху 

(приміщення №№1-16, 19-37, ІІ, ІІІ) нежитлової будівлі літ. "А" під 

заклад громадського харчування (гр. прим. № 1 та частина підвалу) за 

даними технічного паспорту ТОВ "Корунд Консалтінг"

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

довідка від 

11.04.2019 № 

050/18-2310

31 03.04.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"АВТОТЕХСІТІ"
40144328

Будівництво багатопаливного автозаправного комплексу - будівлі 

АЗК з пунком сервісного обслуговування водіїв та пасажирів літ. "А" 

загальною площею 411,70 кв.м, навісу над ПРК літ. "Б" площею 

забудови 15,00 кв.м, навісу на ПРК СВГ літ. "В" площею забудови 

18,20 кв.м та дизельгенератора літ. "Г" площею забудови 3,60 кв.м (за 

даними технічного паспорту Товариства з обмеженою 

відповідальністю ЮК "Золоті Ворота") по вул. Затишна,3

вул. Затишна,3 Дарницький

411,70             

15,00                   

18,20                 

3,60

233 399,40 виконано

довідка від 

15.04.2019 № 

050/18-050/М-

90/3-2363

32 04.04.2019 Фізична особа -

Реконструкція нежитлових приміщень (групи приміщень № 14) 

загальною площею 55,30 кв.м (за даними технічного паспорту 

Фізичної особи-підприємця Пашківського Дмитра Петровича)

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

довідка від 

16.04.2019 № 

050/18-2396 

33 08.04.2019

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"БУДІВЕЛЬНІ МЕРЕЖІ", Товариство з 

обмеженою відповідальністю "Будівельна 

компанія "КИЙ"

32846564, 

32918371

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

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

загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та 

прибудованих приміщень 352,50 кв.м) (3 пусковий комплекс) та 

підземного паркінгу літ. "1А" загальною площею 3959,50 кв.м (в т.ч 

площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих 

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

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

будівництва житлового будинку з вбудовано-прибудованими 

нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом по вул. 

Новомостицькій, 15 в Подільському районі м. Києва (коригування)

вул. Новомостицька, 15 Подільський 14 950,00 5 216 686,28 виконано

34 09.04.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ТМК-БЛОК"
25387856

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

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

685,10 кв.м, загальна площа нежитлових вбудованих, вбудовано-

прибудованих та прибудованих приміщень 284,80 кв.м) (за даними 

технічної інвентаризації ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") та 

підземного паркінгу літ. "А" загальною площею 4794,40 кв.м (за 

даними технічної інвентаризації ФОП Ситник О.А.) у складі проекту 

будівництва житлових будинків з об`єктами соціально-побутового 

призначення та підземними паркінгами на вул. Маланюка Євгена 

(колишня Степана Сагайдака), 101-А у Дніпровському районі м. 

Києва (коригування) (ІІ черга, 5 п.к)

вул. Маланюка Євгена 

(колишня Степана 

Сагайдака), 101-А

Дніпровський 9 097,60 4 483 298,04 виконано

довідка від 

18.04.2019 № 

050/18-2450

35 12.04.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"РК"БАРБАРИС"
38669164

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

№№ 1-19 (гр. прим. № 1), №№ 1-8 та №№ 12-58 (гр. прим. № 2), №№ 

1-2 (гр. прим. № 3)корпусу 8-22 в лІт. "Л" загальною площею 5716,70 

кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "Бюро Технічної 

Інвентаризації")

бульв. Гавела Вацлава,6 Солом`янський 5 716,70 692 027,92 виконано



36 12.04.2019 Фізична особа -

Перепланування нежитлового приміщення № 163 загальною площею 

218,60 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "Оксі-К 

Консалтінг")

просп. Голосіївський 

(колишній 40-річчя Жовтня), 

130/57

Голосіївський 218,60 18 848,87 виконано

довідка від 

19.04.2019 № 

050/18-050/Н-75/5-

2522

37 15.04.2019 Фізична особа -

Реставрація квартири № 4 з переобладнянням горища під житлові 

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

паспорту ТОВ "Укрінвентарексперт")

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

довідка від 

23.04.2019 № 

050/18-050/Ш-

102/3-2554

38 17.04.2019 Фізична особа -

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення № 4 (заклад 

громадського харчування) з приєднанням частини підвалу загальною 

площею 101,30 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "БІЗНЕС 

АССІСТ")

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

довідка від 

25.04.2019 № 

050/18-050/С-84/2-

2633

39 17.04.2019 Фізична особа -

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (офіс) № 160 з 

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

технічного паспорту ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ")

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

40 18.04.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Інформаційне агенство "ВІЛЬНА УКРАЇНИ"
31723303

Будівництво 1 та 2 пускових комплексів культурно-оздоровчого 

комплексу літ. "А" загальною площею 138922,50 кв.м (за даними 

технічної інвентаризації ТОВ "МІСЬКСПЕЦЭКСПЕРТ") в складі ІІ 

черги проекту будівництва культурно-оздоровчого комплексу з 

аквапарком, торгово-офісними приміщеннями, закладами 

громадського харчування, паркінгом, зоною відпочинку та стоянкою 

човнів на Дніпровській набережній,10,14 у Дарницькому районі м. 

Києва (коригування проекту)

Дніпровська 

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

41 23.04.2019 Приватне підприємство "КАРА" 31115380

Будівництво автомийки з закладом громадського харчування 

загальною площею 117,94 кв.м та пыдсобноъ будывлы загальною 

площею 9,00 кв.м 

просп. Возз'єднання (перетин 

з вул. Регенераторною)
Дніпровський

117,94                       

9,00
66059,58 виконано

42 24.04.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ФУД РІЕЛТІ"
40633315

Реконструкція нежилого будинку літ. "А" загальною площею 6152,30 

кв.м (за даними технічного паспорту ПП ПКБ "ХЕБІТЕТ")
вул. Московська, 31/33 Печерський 6 152,30 981126,12 виконано

довідка від 

07.05.2019 № 

050/18-2744

43 24.04.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ВІМОІЛ"
42736262

Реконструкція автозаправної станції, а саме: адміністративної будівлі 

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

мийки літ. "Б" загальною площею 104,90 кв.м, складу ГПМ літ. "В" 

загальною площею 45,00 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ 

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП")

просп. Правди, 39-А Подільський 91,60 126835,8 виконано

44 24.04.2019 Фізична особа -
Будівництво торговельного павільйону літ. "А" загальною площею 

98,20 кв.м (за даними технічного паспорту ФОП Пилишенко А.В.)

вул. Покотило Володимир 

(колишня Картвелішвілі), 7
Святошинський 98,20 51574,64 виконано

довідка від 

06.05.2019 № 

050/18-2739

45 25.04.2019
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Підприємство "КИЇВ"
308146

Реставрація та реабілітація будівлі літ. "Л" загальною площею 3966,50 

кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "ПРОГРЕС ЖКГ") в складі 

проекту "Реставрації та реабілітації будівлі по вул. Цитадельна, 3 у 

Печерському районі м. Києва з пристосуванням під сучасні потреби" 

(Пам`ятка архітектури місцевого значення - Казарми військово-

сирітського відділення за адресою: вул. Лаврська, 16- вул. 

Цитадельна, 3 в Печерському районі м. Києва (будівля відділу збуту 

літ. "Л")) (коригування проекту)

вул. Лаврська, 16 - вул. 

Цитадельна,3
Печерський 3 966,50 508393,6 виконано


