Інформація щодо договорів пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва
укладених у 2018 році

Довідка про
№
Дата
Замовник/Землекористуч/Інве
виконання договор
реєстрації
стор
договору
у

довідка від
12.02.2018 №
050/08-1031
довідка від
26.01.2018 №
050/08-629
довідка від
26.01.2018 №
050/08-624
довідка від
26.01.2018 №
050/08-627
довідка від
26.01.2018 №
050/08-628
довідка від
12.02.2018 №
050/08-1048
довідка від
23.02.2018 №
050/08-1373

довідка від
03.03.2018 №
050/08-2586
довідка від
20.02.2018 №
050/08-050/З11/4-1213
довідка від
06.03.2018 №
050/08-050/К35/2-1642
довідка від
26.02.2018 №
050/08-1383

1

2

3

4

5

6

7

Товариство з обмеженою
19.01.2018 відповідальністю "Вертикаль
Плюс"
Товариство з обмеженою
22.01.2018 відповідальністю "ТЕРЕМКИБУД "
Товариство з обмеженою
22.01.2018 відповідальністю "ТЕРЕМКИБУД "
Товариство з обмеженою
22.01.2018 відповідальністю "ТЕРЕМКИБУД "
Товариство з обмеженою
22.01.2018 відповідальністю "ТЕРЕМКИБУД "
Товариство з обмеженою
31.01.2018 відповідальністю "НЕОПОЛІСБУД"

02.02.2018

Публічне акціонерне товариство
"Київський річковий порт"

8

07.02.2018 ТОВ "РЕСПЕКТ-В"

9

07.02.2018 Фізична особа

10

09.02.2018 Фізична особа

11

Товариство з обмеженою
12.02.2018 відповідальністю "Юридична
фірма "Ілляшев та Партнери"

ЄДРПОУ

Об'єкт

Адреса об'єкта

Район м. Києва

Загальна
площа,
кв.м.

31404050

реконструкція нежилого приміщення №34 літ. "А" заг. площею
357,80 кв.м під заклад громадського харчування по вул.
Севастопольська/Новодарницька, 11/24 у Дарницькому районі м.
Києва, технічний паспорт ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД" від
12.12.2017.

вулиця
Севастопольська/
Новодарницька,
11/24

Дарницький

357,8

48 168,32

виконано

40571961

будівництво будівлі охорони літ. "Р" загальною площею 12,80
кв.м, технічний паспорт ТОВ "РИМАН БЮРО" від 27.12.2017.

вулиця Кільцева
дорога, 1-а, 1-в

Голосіївський

12,8

5 980,16

виконано

вулиця Кільцева
дорога, 1-а, 1-в

Голосіївський

12,9

6 026,88

виконано

вулиця Кільцева
дорога, 1-а, 1-в

Голосіївський

12,9

6 026,88

виконано

вулиця Кільцева
дорога, 1-а, 1-в

Голосіївський

12,8

5 980,16

виконано

Андріївський
узвіз, 38

Подільський

187,1

2 616,32

виконано

вул. Електриків,
12

Подільський

891,6

123 854,72

виконано

вул.
Хмельницького
Богдана, 35/1

Шевченківський

108,8

1 728,64

виконано

вул. Січових
Стрільців, 84-А

Шевченківський

182,6

2 289,28

виконано

Будівництво садибного (індивідуального) житлового будинку
літ. "Ж" загальною площею 363,30 кв.м, технічний паспорт КП
КМР "КМБТІ" від 04.10.2017.

вул. Московська
(Жуляни), 34

Солом`янський

363,3

169 733,76

виконано

реставрація та пристосування приміщень нежитлового будинку
літ. "Б" під офісні приміщення з облаштуванням входів
загальною площею 511,20 кв.м, технічний паспорт ТОВ
"Київське міське бюро технічної інвентаризації" від 26.12.2017

вул. Кудрявська 9

Шевченківський

511,2

233,60

виконано

40571961

40571961

40571961

35251010

3150071

35760223

24925731

будівництво будівлі прокату спортивного інвентарю літ. "Т"
загальною площею 12,90 кв.м, технічний паспорт ТОВ "РИМАН
БЮРО" від 27.12.2017.
будівництво диспетчерської будівлі літ. "У" загальною площею
12,90 кв.м, технічний паспорт ТОВ "РИМАН БЮРО" від
27.12.2017.
будівництво диспетчерської будівлі літ. "С" загальною площею
12,80 кв.м, технічний паспорт ТОВ "РИМАН БЮРО" від
27.12.2017.
реконструкція нежитлового приміщення під заклад
громадського харчування літ. "А" група приміщень №3
загальною площею 187,10 кв.м, технічний паспорт ТОВ
"МІСЬКСПЕЦЕКСПЕРТ" від 21.12.2017.
реконструкція приміщення внутрішнього простору горища
нежилого будинку з влаштуванням офісних приміщень літ. "А"
загальною площею 891,60 кв.м, технічний паспорт ТОВ
"МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІС-ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ" від 20.12.2017
Реконструкція нежитлових приміщень №33 під заклад
громадського харчування літ. "А" загальною площею 108,80 кв.м
в будинку, на вул. Богдана Хмельницького, 35/1 у
Шевченківському районі м. Києва, технічний паспорт ТОВ
"УКРТЕХЕКСПЕРТ" від 14.12.2017
Реконструкція квартири №7 загальною площею 182,60 кв.м,
технічний паспорт ТОВ "Центр розвитку будівництва та
архітектури" від 21.04.2017

Розмір пайової
участі по договору, Стан виконання
грн

Реконструкція квартири №1 під нежитлове приміщення (офіс)
літер "А" з влаштуванням вхідної групи загальною площею 51,00
кв. м, технічний паспорт ТОВ "Реєстраційний центр "АЛТАНА"
від 30.01.2018.
Реконструкція нежитлового приміщення (групи нежитлових
приміщень №9) (літера "А") під магазин продуктів харчування
загальною площею 541,60 кв.м, технічний паспорт ФОП
Пашківський Д.П. від 17.01.2018

довідка від
050/08-1403
від 26.02.2018

12

14.02.2018 Фізична особа

довідка від
050/08-2048
від 26.03.2018

13

Товариство з обмеженою
19.02.2018 відповідальністю "КОНЦЕРН
ЄВРОПА"

довідка від
27.03.2018 №
050/08-2113

14

Товариство з обмеженою
28.02.2018 відповідальністю "СЛАЛЕН"
Красницька Ріта Семенівна

19038293

Реконструкція з об`єднанням нежилих приміщень з №1 по №9
(групи приміщень №102), групи приміщень №101, квартири №2 просп.
(в літері А) під стоматологічну клініку гр. прим. №101 літ. "А" Лобановського
загальною площею 249,50 кв.м, тех.паспорт ФОП
Валерія, 5а
ПАШКІВСЬКИЙ Д.П. від 12.01.2018.

довідка від
20.03.2018 №
050/08-1899

15

Товариство з обмеженою
02.03.2018 відповідальністю "ПАРІ
РІТЕЙЛ"

38526354

Реконструкція адміністративної будівлі з заміною внутрішніх
інженерних мереж літер "А" загальною площею 9951,30 кв.м,
тех.паспорт ТОВ "К Консалт" від 10.02.2014.

16

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ФІАНІТ"
05.03.2018 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ЖИТЛОЕКОНОМІЯ"

довідка від
07.09.2018 №
050/18-6227

довідка від
04.10.2018 №
050/18-6836

17

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ФІАНІТ"
05.03.2018 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ЖИТЛОЕКОНОМІЯ"

вул. Рейтарська,
буд. 2

Шевченківський

51

вул.
Срібнокільська,
буд. 3Г

Дарницький

467,20

виконано

541,6

1 027,84

виконано

Солом`янський

249,5

805,80

виконано

вул. Нижній Вал,
51

Подільський

9951,3

192 586,20

виконано

32377750
32212775

Будівництво ж/б №3 літера "А" загальною площею 18 276,50
кв.м (в т.ч загальна площа квартир 15216,90 кв.м, загальна
площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих
нежитлових приміщень 352,40 кв.м у складі (коригування)
проекту будівництва 20-го мкрн ж/м Вигурівщина-Троєщина у
Деснянському районі м.Києва (І черга, 9-й пусковий комплекс),
технічна інвентаризація ТОВ "Київське міське бюро технічної
інвентаризації".

20-й мікрорайон
житлового масиву
ВигурівщинаТроєщина
(будівельна
адреса
Закревського
Миколи № 101-В)

Деснянський

18276,5

6 208 474,76

виконано

32377750
32212775

Компенсація витрат КМДА за інженерну підготовку території (в
т.ч гідронамив) при будівництві ж/б №3 літера "А" площею
забудови 1030,0 кв.м (за даними технічного паспорта ТОВ
"Київське міське бюро технічної інвентаризації" від 14.02.2018)
в складі 9 пускового комплексу І черги (коригування) проекту
будівництва 20-го мкрн житлового масиву ВигурівщинаТроєщина (будівельна адреса Закревського Миколи №101-В)

20й мкрн
житлового масиву
ВигуріщинаТроєщина
(будівельна
адреса
Закревського
Миколи №101-В)

Деснянський

313 745,98

виконано

74,9

2 227,80

виконано

20046820

довідка від
22.05.2018 №
050/08-3613

18

13.03.2018 Фізична особа

Реконструкція нежитлових приміщень (творчих майстерень)
№213, №214 під квартиру №214 загальною площею 74,90 кв.м у
вул. Бакинська, 37ж/б №37-Д по вул. Бакинська у Шевченківському районі міста
Шевченківський
Д кв.214
Києва, технічний паспорт ТОВ "Центр розвитку будівництва та
архітектури" від 11.12.2017.

довідка від
06.04.2018 №
050/08-050/Г24/3-2426

19

16.03.2018 Фізична особа

Реконструкція нежитлового приміщення №3 (ресторан) літ. "А"
загальною площею 493,30 кв.м з приєднанням підсобного
приміщення №б/н, технічний паспорт ТОВ "КОРУНД
КОНСАЛТІНГ" від 20.12.2017
Будівництво індивідуального житлового будинку літ. "А"
загальною площею 703,80 кв.м, технічний паспорт ТОВ "БТІ
ЮКРЕЙНІАН ГРУП" від 02.02.2018

довідка від
04.04.2018 №
050/08-050/С79/3-2362

20

16.03.2018 Фізична особа

довідка від
04.04.2018 №
050/08-2340

21

19.03.2018

Товариство з обмеженою
відповідальністю "МАКС ЛЄД"

39410940

просп. Перемоги,
136

Святошинський

493,30

47 020,80

виконано

вул. Жуків Затон,
діл. 1/20 ОК
"Колектив
індивідуальних
забудовників
"Коник"

Голосіївський

703,80

333 601,20

виконано

Святошинський

127,90

4 927,52

виконано

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ. "Г" загальною вул.
площею 127,90 кв.м під розміщення торговельних приміщень,
Чорнобильська,
техн.паспорт ТОВ ЮК "Золоті Ворота" від 07.09.2017.
16/80

довідка від
04.04.2018 №
050/08-2338

Завершення будівництва житлово-офісного комплексу (будинок
№ 1, будинок № 2) між вул. Микільсько-Слобідською та просп.
Броварським у Дніпровському районі, а саме:
- житловий будинок літер «А» (№ 1) загальною площею 25
320,90 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир – 15 827,40 кв.м,
загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та
прибудованих приміщень – 2 700,50 кв.м)
(за даними технічної інвентаризації ТОВ «ПРОФІ П.Л.Ю.С.»);
- житловий будинок літер «Б» (№ 2) загальною площею 22
721,20 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир – 15 896,30 кв.м,
загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та
прибудованих приміщень – 1 241,30 кв.м) (за даними технічної
інвентаризації ТОВ «ПРОФІ П.Л.Ю.С.»)

22

Товариство з обмеженою
21.03.2018 відповідальністю "Укрбуд
Девелопмент"

23

23.03.2018 Фізична особа

Реконструкція квартири №12-164 під салон краси літ. "А"
загальною площею 82,20 кв.м, технічний паспорт ТОВ "Твій
Дім" від 15.12.2017

32920218

між вул.
МикільськоСлобідською та
просп.
Броварським

Дніпровський

48042,10

вул.
Регенераторна,
буд.4

Дніпровський

82,20

143,52

виконано

Шевченківський

57,50

1 961,44

виконано

Дніпровський

43,60

861,12

виконано

15 252 010,48

Термін оплати не
настав

довідка від
04.04.2018 №
050/08-2337

24

23.03.2018 Фізична особа

Реконструкція квартири №3 під нежитлове приміщення (магазин
вул.
непродовольсих товарів) №3 в літ. "А" загальною площею 57,50
Саксаганського,
кв.м з влаштуванням вхідної групи, технічний паспорт ТОВ
118
"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП" від 13.02.2018

довідка від
06.04.2018 №
050/08050/КО-93/22427

25

26.03.2018 Фізичні особи

Реконструкція квартири №22 під нежитлове приміщення
(магазин непродовольчих товарів) №22 в літ. "А" загальною
площею 43,60 кв.м з влаштуванням вхідної групи, технічний
паспорт ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП" від 12.03.2018

26.03.2018 Фізична особа

Реконструкція квартири №122 під нежитлове приміщення №122
просп.
літер "А" загальною площею 56,90 кв.м торгово-офісного
Оболонський,
призначення, технічний паспорт ТОВ "Благобудконсалт" від
буд.5
07.03.2018.

Оболонський

56,90

2 870,40

виконано

Товариство з обмеженою
28.03.2018 відповідальністю "Швейцарська
хімчистка "Сіндерела"

Реконструкція та перепланування внутрішнього простору
нежитлових приміщень в будівлях загальною площею 7242,20
кв.м (літ. "А" загальною площею 2207,40 кв.м, літ. "Б" загальною
пров.
площею 4599,10 кв.м, літ."К" загальною площею 435,70 кв.м)
Карельський, 8
під виробничо-адміністративні приміщення, технічний паспорт
КП "Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації
права власності на об'єкти нерухомого майна" від 09.09.2010.

Дніпровський

7242,2

470 123,68

виконано

Печерський

134,7

9 855,04

виконано

Солом`янський

1882,3

309 188,68

виконано

Солом`янський

2800,3

472 324,48

виконано

довідка від
02.04.2018 №
050/08-2274

довідка від
06.04.2018 №
050/08-2400

довідка від
16.04.2018 №
050/08-050/Д102/2-2637
довідка від
07.06.2018 №
050/08-Л-72/43997
довідка від
07.06.2018 №
050/08-3978

26

27

28

02.04.2018 Фізична особа

29

04.04.2018 Фізична особа

30

04.04.2018 Фізична особа

37292843

Реконструкція нежитлових приміщень № 321 літ. "А"
громадського призначення, вбудованих в житловий будинок під
салон апаратної косметології загальною площею 134,70 кв.м,
технічний паспорт ТОВ "Київське міське Бюро технічної
інвентаризації" від 09.02.2018.
Будівництво житлового будинку літ. "А" загальною площею 1
882,30 кв.м, технічна інвентаризація ТОВ "Бюро технічної
інвентаризації"
Будівництво житлового будинку літ. "А" загальною площею
2800,30 кв.м, технічна інвентаризація ТОВ "Бюро технічної
інвентаризації".

просп. Миру, 5

вул. Драгомирова
Михайла, 20
вул. Янтарна,56,
58 та вул.
Березова, 53
(мкрн Жуляни)
вул. Янтарна, 52,
54 та вул.
Березова, 49,51
(мкрн Жуляни)

довідка від
19.04.2018 №
050/08-2759

31

Товариство з обмеженою
04.04.2018
відповідальністю "Собі"

32

Головне управління
Міністерства внутрішніх справ
України в місті Києві
11.04.2018
Товариство з обмеженою
відповідальністю "УКРБУД
ДЕВЕЛОПМЕНТ"

довідка від
03.05.2018 №
050/08-3040

33

Товариство з обмеженою
13.04.2018
відповідальністю "ТЕХНОБУД"

довідка від
26.04.2018 №
050/08-2979

34

18.04.2018 Фізичні особи

35

Приватне підпариємство
19.04.2018
"Арабела-плюс"

довідка від
06.11.2018 №
050/18-7565

довідка від
03.05.2018 №
050/08-3045

16476986

Реконструкція приміщення громадського призначення №Д1-3,
вбудований в житловий будинок літ. "А-11", ресторану
загальною площею 586,90 кв.м, технічний паспорт ТОВ
"АРХІТЕКТУРНЕ БЮРО ТЕХНІЧНИХ ІДЕЙ" від 20.09.2017.

вул.
Грушевського
Михайла, 9Б

Печерський

586,9

08592201
32920218

Будівництво житлового будинку літер "1А" загальною площею
23 490,40 кв.м(загальна площа квартир 15577,10 кв.м) з
вбудованими приміщеннями загальною площею 413,60 кв.м,
підземним паркінгом на 47 машиномісць загальною площею 2
439,70 кв.м та трансформаторною підстанцією загальною
площею 118,90 кв.м , технічна інвентаризація ТОВ "ПРОФІ
П.Л.Ю.С." від 15.02.2018

проспект
Перемоги, 109

Святошинський

23490,4

Будівництво складу з прибудовою та навісом літер "А"
загальною площею 530,10 кв.м та адміністративної будівлі літер
"Б" загальною площею 60,40 кв.м, технічний паспорт ТОВ Бюро
Технічної Інвентаризації від 18.11.2015.
Реконструкція квартири №41 загальною площею 64,60 кв.м,
технічний паспорт ТОВ "Реєстраційно-експертний центр
"АЛТАНА" від 09.08.2017

вул.
М.Максимовича,
28 (колишня
Трутенка)
вул.
Автозаводська, 25
кв.41

Солом`янський

13667869

32524477

74 343,36

виконано

6 562 579,84

виконано

590,5

282 495,20

виконано

Оболонський

64,6

1 483,04

виконано

Будівництво автозаправного комплексу з адміністративними
вул. Богатирська
приміщеннями та АГЗП літ. "А" загальною площею 705,10 кв.м
(перетин з вул.
та навісів літ. "Б", "В", "Г", "Д", "Е", "Є" площею забудови 687,40
Лугова)
кв.м, технічний паспорт ПП "Вечірня столиця" від 07.03.2018

Оболонський

1392,5

666 172,00

виконано

Подільський

31,5

96,72

виконано

Печерський

1042,25

116 620,14

виконано

вул.
Вознесенський
узвіз, 23-В

Шевченківський

2799,6

1 353 886,56

виконано

вул. Гната Юри, 1

Святошинський

29,9

1 499,16

виконано

вул.
Тимірязєвська,32

Печерський

488,2

34 190,52

виконано

Святошинський

1543,32

336 392,16

виконано

Дніпровський

1,6

773,76

виконано

довідка від
07.05.2018 №
050/08-3222

36

20.04.2018 Фізична особа

Реконструкція квартири № 1 у житловому будинку під
перукарню (гр. прим. №1) загальною площею 31,5 кв.м без зміни
вул. Тульчинська,
зовнішньої конфігурації будівлі та без зміни геометричних
9-А
розмірів фундаментів у плані, технічний паспорт КП КМР "КМ
БТІ" від 05.02.2018

*

37

23.04.2018 Фізична особа

Реконструкція садибного (індивідуального) житлового будинку
пров. Михайла
літ. "Д" загальною площею 1 042,25 кв.м, технічний паспорт ПП
Реута, 4
"Бюро технічної інвентаризації та оцінки" від 02.03.2018

довідка від
14.05.2018 №
050/08-3377

38

26.04.2018

39

26.04.2018 Фізичні особи

40

27.04.2018 Фізична особа

довідка від
25.05.2018 №
050/08-3727
та доповнення
до неї від
13.09.2018 №
050/18-6361

41

Благодійний фонд "Київська
14.05.2018
Міжнародна Школа"

довідка від
17.05.2018 №
050/08-3512

42

05.05.2018

довідка від
10.05.2018 №
050/08-3313
довідка від
22.05.2018 №
050/08-050/Л98/3-3612

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ММ ЛТД"

Приватне акціонерне
підприємство "НЕО ВІТА"

21508375

Будівництво нежитлового будинку з адміністративними
приміщеннями та кафе-баром з літнім майданчиком літер "А"
загальною площею 2799,60 кв.м, технічний паспорт ФОП
"Дорошенко Олександр Васильович" від 21.11.2017
Реконструкція квартири №126 під нежитлове приміщення
(магазин непродовольчих товарів) № 126 в літ. "А" загальною
площею 29,90 кв.м з влаштуванням вхідної групи, технічний
паспорт ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП" від 03.04.2018.
Реконструкція зблокованого житлового будинку літ. "А"
загальною площею 488,20 кв.м, технічний паспорт ТОВ "Оксі-К
Консалтинг" від 08.09.2017.

21677209

Реконструкція господарської будівлі літ. «В» в межах існуючого
фундаменту без зміни геометричних параметрів будівлі з
пров.
влаштуванням антресольних поверхів під адміністративноСвятошинський,
навчальний корпус літ. «В» загальною площею 1 543,32 кв. м,
3А
технічний паспорт ТОВ «Арх-Юст-Проект» від 08.06.2018

35372603

Будівництво будівлі зберігання інвентарю літ. "1Г" загальною
площею 1,60 кв.м , технічний паспорт ТОВ "РИМАН БЮРО" від вул. Березнева, 12
03.04.2018.

довідка від
22.06.2018 №
050/08-4428

довідка від
17.05.2018 №
050/08-050/Р154/2-3511

43

Товариство з обмеженою
08.05.2018 відповідальністю "РІАЛ
КЕПІТАЛ"

37002037

Реконструкція нежилих приміщень підвалу, першого цокольного
поверху, другого цокольного поверху в літ. "А" для розміщення
магазину загальною площею 4537,00 кв.м, технічний паспорт
вул.
ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ
Васильківська, 8
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ, РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОЦІНКИ НЕРУХМОГО
МАЙНА" від 01.09.2015.

Голосіївський

4537

474 266,52

виконано

вул. Миколи
Голего (колишня
ЛебедєваКумача), буд. 5,
кв.301

Солом`янський

174,8

2 611,44

виконано

190 310,28

виконано

44

11.05.2018 Фізична особа

реконструкція квартири №301 з об'єднання нежитлового
приміщення №А під квартиру №301 загальною площею 174, 80
кв.м, технічний паспорт ПП "Актив інвест" від 16.04.2018.

довідка від
17.05.2018 №
050/08-3476

45

Приватне акціонерне товариство
15.05.2018 "Київська кондитерська фабрика
"Рошен"

Реконструкція частини території ККФ "РОШЕН" для
розміщення адміністративної будівлі, фірмового магазину
"РОШЕН" та споруди для демонстрації шоколадної лінії літ. "А", просп. Науки, 1
"Б" загальною площею 15336,80 кв.м, технічний паспорт ТОВ
"ЗЕМБУДІНВЕСТПРОЕКТ" від 20.04.2018.

Голосіївський

15336,8

довідка від
31.05.2018 №
050/08-050/С87/5-3831

46

17.05.2018 Фізична особа

Реконструкція квартири №106 загальною площею 33,50 кв.м,
технічний паспорт ТОВ "Регіональне бюро технічної
інвентаризації "КОМПЛЕКС" від 07.12.2016.

вул. Ушинського,
буд. 26 кв.106

Солом`янський

33,5

780,16

виконано

18.05.2018 Фізичні особи

Реконструкція квартири №145 під нежитлове приміщення
(магазин непродовольчих товарів) № 145 в літ. "А" загальною
площею 66,20 кв.м з влаштуванням вхідної групи, технічний
паспорт ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП" від 02.05.2018

вул. Тулузи, 2/58

Святошинський

66,2

2 340,48

виконано

18.05.2018 Фізичні особи

Реконструкція квартир № 107 та №108 з перерозподілом їх площ
під квартиру № 107 загальною площею 57,60 кв.м та квартиру
№108 загальною площею 52,70, технічний паспорт КП КМР
"КМБТІ" від 06.11.2017.

вул. Академіка
Заболотного, буд.
32 кв. 107 та кв.
108

Голосіївський

110,3

1 219,00

виконано

будівництво житлового будинку №2 за ГП (секція 3) літер «А»
загальною площею 10 742,90 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир
8 036,50 кв.м, загальна площа нежитлових вбудованих,
вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 357,20
вул. Маланюка
кв.м) у складі проекту будівництва житлових будинків з
Євгена (колишня
об’єктами соціально-побутового призначення та підземними
Сагайдака), 101-А
паркінгами на вул. Маланюка Євгена (колишня Степана
Сагайдака), 101-А у Дніпровському районі м. Києва
(коригування) (ІІ черга 4 пусковий комплекс), технічна
інвентаризація ФОП Ситник О.А. від 05.04.2018

Дніпровський

10742,9

5 238 238,04

виконано

Подільський

2017,5

983 733,00

виконано

Святошинський

5619,6

286 416,24

виконано

довідка від
29.05.2018 №
050/08-3754
довідка від
30.05.2018 №
050/08-3797

довідка від
06.06.2018 №
050/08-3947

довідка від
30.05.2018 №
050/08-3779

довідка від
16.11.2018 №
050/18-7858

47

48

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ТМК-БЛОК"

49

23.05.2018

50

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"СІТІБУДСЕРВІС"
24.05.2018
Товариство з обмеженою
відповідальністю "НОВУС
УКРАЇНА"

51

24.05.2018

Приватне акціонерне товариство
"Трест "КИЇВМІСЬКБУД-2"

00382125

25387856

Будівництво торгівельного центру "А" загальною площею
2017,50 кв.м у складі проекту будівництва мікрорайону ІІ-А у
багатофункціональному житловому районі за адресою: вул.
37025544,
Маршала Гречка та просп. Правди (будівельна адреса вул. Івана
36003603
Кавалерідзе, 1-А) у Подільському районі м.Києва (коригування)
(ІІ черга будівництва), технічна інвентаризація ТОВ
"ПРОЕКТтехсервісгрупп" від 17.04.2018

04012661

вул. Маршала
Гречка та просп.
Правди
(будівельна
адреса вул. Івана
Кавалерідзе,1-А)

Реконструкція гуртожитку з прибудовою та надбудовою під
готель літ. «А» загальною площею 5564,80 кв. м,
трансформаторної підстанції літ. «Б» загальною площею 54,80
проспект
кв. м (за даними технічної інвентаризації ТОВ «ГРАНД ПЛЮС- Перемоги, 118
В»)

довідка від
26.06.2018 №
050/08-4516
довідка від
19.06.2018 №
050/08-4339

Товариство з обмеженою
відповідальністю "АСА-ПЛЮС"

Будівництво зблокованих житлових будинків літ. "А" загальною
площею 710,50 кв.м, технічний паспорт ТОВ
"Укрконсалтбудпроект" від 02.03.2018.
Реконструкція частини будівлі дрібнооптового торгівельного
центру літ. "А" загальною площею 16 886,70 кв.м без
призупинення його використання за функціональним
призначенням (І та ІІ черга будівництва), технічний паспорт КП
Реконструкція нежитлової будівлі під індивідуальний житловий
будинок літ. "А" загальною площею 285,80 кв.м, технічний
паспорт ТОВ "Благобудконсалт" від 04.04.2018

вул. Яблунева, 20
(мкрн "Жуляни")

Солом`янський

710,5

вул. Мишуги
Олександра, 4

Дарницький

16886,7

вул. Громової
Уляни, 5

Солом`янський

285,8

3 461,96

виконано

Реконструкція двох квартир №135 та №136 з об'єднанням в одну вул. Драгомирова
квартиру №135-136, загальна площа 220,80 кв.м, технічний
Михайла, 9 кв.135паспорт ТОВ Центр Технічної Інвентаризації" від 26.04.2018
136

Печерський

220,8

2 779,32

виконано

11.06.2018 Фізична особа

вул. Шептицького
Андрея
Будівництво магазину продовольчих та непродовольчих товарів
Митрополита
літ "А" загальна площа 806,50 кв.м, технічний паспорт ТОВ "М
(колишня
БУДТЕХЕКСПЕРТ" від 29.05.2018
Луначарського),
24-А

Дніпровський

806,5

393 249,40

виконано

57

11.06.2018 Фізична особа

вул. Успішна, 14
Будівництво індивідуального (садибного) житлового будинку літ
(споживче
"Ж" загальна площа 1954,50 кв.м, технічний паспорт ТОВ "АРХтовариство КІЗ
ЮСТ-ПРОЕКТ" від 26.03.2018
"Жуляни")

Голосіївський

1954,5

953 014,20

виконано

58

Товариство з обмеженою
13.06.2018 відповідальністю наукововиробнича фірма "РЕЛЕ"

19124549

вул. Велика
реконструкція приміщень (група приміщень №4) нежилої будівлі Васильківська
літер "А" під заклад громадського харчування загальною
(колишня
площею 455,80 кв.м
Червоноармійська
), 62

Голосіївський

455,8

25 403,96

виконано

довідка від
25.06.2018 №
050/08-4451

59

Товариство з обмеженою
15.06.2018
відповідальністю "ВІТ-ПЛЮС"

32856677

реконструкція покрівлі, що експлуатується, з облаштуванням
вул. Богдана
горищного простору (нежитлового приміщення) будівлі готелю з
Хмельницького,
закладом громадського харчування літ. "А" загальною площею
34-А
площею 2 780,20 кв.м

Шевченківський

2780,2

106 784,40

виконано

довідка від
04.07.2018 №
050/08-4703

60

22.06.2018 Фізична особа

реконструкція квартири №154 загальною площею 141,20 кв.м за
вул. Ломоносова
рахунок прибудови лоджії, технічний паспорт ТОВ "Ідеал58, кв. 154
Центр" від 11.05.2018

Голосіївський

141,2

8 679,28

виконано

довідка від
27.06.2018 №
050/08-050/Ю194/2-4576

61

23.06.2018 Фізична особа

реконструкція квартири №4 під нежитлове приміщення (соляна
кімната) №4 загальною площею 69,10 кв.м з влаштуванням
вхідної групи, технічний паспорт ФОП Даниленко Р.В. від
29.05.2018

вул. Тимошенка
Маршала, буд. 11

Оболонський

69,1

112,15

виконано

реконструкція з обєднанням нежилих приміщень з №1 по №15
(групи приміщень №87) та нежилих приміщень №1 по №4
(групи приміщень №90) (в літ. А) для розміщення закладу
торгівлі та громадського харчування (групи приміщень №100)
загальною площею 237,80 кв.м

вул. Мечнікова, 7

Печерський

237,8

41 250,96

виконано

Святошинський

259,13

126 351,79

виконано

Святошинський

259,13

126 351,79

виконано

52

04.06.2018

53

Товариство з обмеженою
07.06.2018 відповідальністю "АтлантікПасіфік Венчурз"

довідка від
22.06.2018 №
050/08-4427

54

08.06.2018

довідка від
20.06.2018 №
050/08-050/С185/2-4341

55

08.06.2018 Фізична особа

довідка від
26.06.2018 №
050/08-050/В197/3-4518
довідка від
09.07.2018 №
050/08-050/К129/5-4767
довідка від
25.06.2018 №
050/08-4481

довідка від
09.07.2018 №
050/08-4760

56

Товариство з обмеженою
відповідальністю "СВІТЛАНА"

Товариство з обмеженою
відповідальністю "СЕГЕТІС"

39468807

35030924

19484801

62

27.06.2018

37035395

*

63

Товариство з обмеженою
27.06.2018 відповідальністю "ЖАСМІТРЕЙД"

40367160

*

64

Товариство з обмеженою
27.06.2018 відповідальністю "ЖАСМІТРЕЙД"

40367160

Житомирське
будівництво автозаправного комплексу (будівля АЗК
шосе, 19 км
(операторної)) загальною площею 259,13 кв.м (праворуч від КП
(праворуч від КП
ДАІ)
ДАІ)
Житомирське
будівництво автозаправного комплексу (будівля АЗК
шосе, 19 км
(операторної)) загальною площею 259,13 кв.м (ліворуч від КП
(ліворуч від КП
ДАІ)
ДАІ)

346 439,80

виконано

98 982,80

виконано

довідка від
25.07.2018 №
050/08-5149

65

02.07.2018

Приватне підприємство "УСПІХ31725672
21 СТОЛІТТЯ"

Будівництво комплексу з технічного обслуговування
автомобілів, а саме адміністративно-торгівельна будівля літ.
«А» загальною площею 354,00 кв.м, автосалон літ. «Б»
загальною площею 246,00 кв.м, мийка на 6 постів літ. «В»
загальною площею 336,00 кв.м, СТО на 5 боксів літ. «Г»
загальною площею 240,00 кв.м, технічний паспорт ТОВ
«БЛАГОБУДКОНСАЛТ» від 11.07.2018.

вул. Оноре де
Бальзака

Деснянський

1 176,00

70 357,16

виконано

Товариство з обмеженою
відповідальністю "БАРОЛДІ"

реставрація фасадів будинку прибуткого 1949-1951 рр. - щойно
виявленого об'єкту культурної спадщини за видом архітектура та
містобудування з пристосуванням частини нежитлових
приміщень групи приміщень № 4а, 7а та антр. 7а (в літ. "А") під
заклад громадського харчування загальною площею 467,20 кв.м,
технічний паспорт ТОВ "КОРУНД КОНСАЛТІНГ" від
16.05.2018

вул. Велика
Васильківська
(колишня
Червоноармійська
), 48

Голосіївський

467,20

3 657,00

виконано

довідка від
13.07.2018 №
050/18-4886

66

02.07.2018

довідка від
11.07.2018 №
050/08-050/Б107/7-4832

67

03.07.2018 Фізична особа

Капітальний ремонт нежитлової будівлі літ. "Б" загальною
вул.
площею 64,90 кв.м, технічний паспорт ФОП БЕЛІНСЬКИЙ В.А. Братиславська, 14від 28.02.2018.
Б

Деснянський

64,9

2 925,60

виконано

довідка від
17.07.2018 №
050/18-050/А156/4-4953

68

09.07.2018 Фізична особа

Реконструкція квартири в нежитлове приміщення № 3 (в літ.
"А") загальною площею 77,60 кв.м, технічний паспорт ТОВ
"ЕКСПЕРТНИЙ ЗНАВЕЦЬ" від 04.05.2018

вул. Данченка
Сергія, 1, корп. 1

Подільський

77,6

97,52

виконано

13.07.2018 Фізична особа

Реконструкція квартири №68 в нежитлове приміщення (офіс) (в
вул.
літ. «А») загальною площею 59,40 кв.м з влаштуванням вхідної
Новогоспітальна
групи, технічний паспорт ТОВ "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ
(колишній - пров.
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ" від 18.06.2018.
Щорса), 5

Печерський

59,40

8 289,20

виконано

16307284

Будівництво житлових будинків та об’єктів соціально
культурного призначення (VІ мікрорайон) на вул. Академіка
Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва у
Голосіївському районі м. Києва (коригування 2 пускового
комплексу), а саме, 3 пусковий комплекс ІV черги будівництва
(коригування): секція Е (ресторан, офіс, паркінг) (житлового
будинку №3) літера «А» загальною площею 6 263,50 кв.м (в т.ч. вул. Маршала
загальна площа вбудованих нежитлових приміщень 2 422,70 Конєва, 10/1
кв.м, загальна площа місць спільного користування (МСК)
161,40 кв.м (в т.ч. загальна площа технічних приміщень 17,00 кв.
м), загальна площа паркінгу 3 679,40 кв.м (в т.ч. загальна площа
21 гаражного боксу 366,40 кв.м, загальна площа технічних
приміщень 92,70 кв.м); трансформаторна підстанція № 8105 (ТП
№2) літ. «Б» загальною площею 138,20 кв.м

Голосіївський

6 401,00

1 430 374,60

виконано

20043260

будівництво складу ароматизаторів та горюдих рідин літ."М"
загальною площею 553,10 кв.м, технічна інвентаризація ТОВ
"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП"

Голосіївський

553,1

269 691,56

виконано

40196292

Будівництво житлового будинку літер «А» (№6 за ГП) загальною
площею 6 744,80 кв.м (в т. ч. загальна площа квартир 4 996,70
кв.м, площа вбудовано-прибудованих та прибудованих
вул. Стеценка
приміщень 264,90 кв.м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ
«Міськспецексперт») (5 пусковий комплекс) в складі ІІ черги
проекту будівництва житлового комплексу.

Святошинський

6744,8

1 995 086,48

виконано

довідка від
23.07.2018 №
050/18-5101

69

довідка від
18.07.2018 №
050/18-4988

70

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«ТЕРИТОРІАЛЬНЕ
17.07.2018
МІЖГОСПОДАРЧЕ
ОБ’ЄДНАННЯ «ЛІКОХОЛДІНГ»

довідка від
02.08.2018 №
050/18-5392

71

Приватне акціонерне товариство
19.07.2018 "Імперіал Тобакко Продакшн
Україна"

довідка від
08.11.2018 №
050/18-7600

72

Товариство з обмеженою
20.07.2018 відповідальністю "ЖК
"Стеценка"

37460036

вул. Академіка
Заболотного, 35

довідка від
27.07.2018 №
050/18-050/С175/5-5237

довідка від
27.08.2018 №
050/18-5951

73

74

23.07.2018 Фізична особа

Реконструкція житлової квартири під офісне приміщення №60
(в літ. «А-5») загальною площею 70,80 кв.м, технічний паспорт
ФОП Бачинський О.Ю від17.01.2018

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«СІТІБУДСЕРВІС»
26.07.2018 Товариство з обмеженою
відповідальністю «ІНВЕСТБУДСІСТЕМ»

Будівництво мікрорайонів І, ІІ, 1 п.к. ІІІ, 1 п.к. VІ у
багатофункціональному житловому районі на вул. Маршала
Гречка та проспекті Правди (просп. Правди навпроти перетину з
проспектом Василя Порика) у Подільському районі м. Києва (І
мікрорайон, коригування) (ІІІ черга), а саме:
- 1 пусковий комплекс: житловий будинок літ. «А» № 3.1 (за ГП)
загальною площею 30113,60 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир
20633,70 кв. м., загальна площа нежитлових вбудованих,
вбудовано-прибудовиних та прибудованих приміщень 1794,90
кв. м, загальна площа технічних приміщень 320,20 кв. м)
(будівельна адреса просп. Правди, 43-А); - 2 пусковий комплекс:
житловий будинок літ. «А» № 3.2 (за ГП) загальною площею
14214,30 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 10625,10 кв. м.,
загальна площа нежитлових вбудованих, вбудованоприбудовиних та прибудованих приміщень 776,40 кв. м,
загальна площа технічних приміщень 84,20 кв. м) (будівельна
адреса просп. Правди, 43); - 3 пусковий комплекс: житловий
будинок літ. «А» № 3.3 (за ГП) загальною площею 17736,10 кв.м
(в т.ч. загальна площа квартир 12775,50 кв. м., загальна площа
нежитлових вбудованих, вбудовано-прибудовиних та
прибудованих приміщень 888,90 кв. м, загальна площа
технічних приміщень 328,60 кв. м) (будівельна адреса просп.
Правди, 43-Б) та ТП літ. «А» № 3.4 (за ГП) загальною площею
102,60 кв. м (будівельна адреса просп. Правди, 43-В).

довідка від
02.08.2018 №
050/18-5368

75

Спільне українсько-німецьке
товариство з обмеженою
30.07.2018
відповідальністю з іноземною
інвестицією "КЕРШЕР"

довідка від
02.08.2018 №
050/18-5367

76

30.07.2018

Спільне українсько-німецьке
товариство з обмеженою
відповідальністю з іноземною
інвестицією "КЕРШЕР"

77

30.07.2018

Фізична особа-підприємець
Широков Станіслав Борисович

78

30.07.2018

Товариство з обмеженою
відповідальністю "АРАТТА"

79

Товариство з обмеженою
30.07.2018 відповідальністю "Центр
сприяння підприємництву"

довідка від
20.08.2018 №
050/18-5843
довідка від
28.08.2018 №
050/18-5974
довідка від
07.08.2018№
050/08-5586

37025544
39878641

просп.
Повітрофлотськи
й, 42

Солом`янський

70,8

вул. Маршала
Гречка та
проспект Правди
(прос. Правди
навпроти
перетину з
проспектом
Василя Порика)
(будівельна
адреса просп.
Правди, 43-А, 43,
43-Б, 43-В)

Подільський

62 166,60

Солом`янський

25196004

капітальний ремонт будівлі автозаправного комплексу літ. "А"
загальною площею 327,8, навісу літ. "Б" площею забудови
295,40 кв.м, навісу літ. "В" площею забудови 5,80 кв.м,
вул. Донська, 19
трансформатрної підстанції літ. "Г" площею забудови 6,90 кв.м,
технічний паспорт ТОВ "БТІ ЮКРЕЙНІАН ГРУП" від
16.07.2018

25196004

капітальний ремонт будівлі автозаправного комплексу літ. "Б"
просп. Перемоги,
загальною площею 223,70 кв.м, навісу літ. "В" площею забудови
59
314,00 кв.м

31117985

32594921

3 852,04

виконано

29 904 995,60

виконано

635,9

155 641,92

виконано

Солом`янський

537,7

159 396,44

виконано

119 949,60

виконано

2 276 604,40

виконано

169 294,72

виконано

будівництво автомийного комплексу літ. "А" загальною площею
246,00 кв.м, технічний паспорт ФОП Ананьєв Євген
Олександрович від 22.05.2018.
будівництво торгівельного комплексу літ. "Е" загальною
площею 4 669,00 кв.м, технічний паспорт ТОВ "БТІ
ЮКРЕЙНІАН ГРУП" від 20.03.2018.

на перетині
Лісківської та
Милославської

Деснянський

246

вул. Декабристів,
9

Дарницький

4 669,00

будівництво спортивно розважального комплексу з
приміщеннями торговельного призначення літ. "А" загальною
площею 347,20 кв.м, технічний паспорт ПП "ВЕЧІРНЯ
СТОЛИЦЯ" від 08.06.2018.

перетин просп.
Леся Курбаса та
вул. Академіка
Корольова

Святошинський

347,2

довідка від
03.08.2018 №
050/18-5490

80

Товариство з обмеженою
01.08.2018 відповідальністю
"ЖИТЛОБУДІНВЕСТ"

32162782

Будівництво житлового будинку літ. «А» з вбудованими
нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом загальною
площею 30 941,70 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 18 457,00
кв. м, площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та
прибудованих приміщень – 2 420,70 кв. м, площа технічних
приміщень 464,10 кв.м, загальна площа паркінгу 2895,30 кв. м),
технічна інвентаризація ФОП БОРОВКОВ С.В. від 23.05.2018.

вул.
Новоселицька 23,
25/4 та вул.
Буслівська, 12,
14/2

Печерський

30941,7

13 449 129,48

виконано

Дарницький

53,6

1 150,74

виконано

487,60

виконано

довідка від
08.08.2018 №
050/18-050/Р241-5609

81

01.08.2018 Фізичні особи

реконструкція квартири №161 під нежитлове приміщення
(аптеку) №161 (в літ. "А") загальною площею 53,60 кв.м з
влаштуванням вхідної групи, технічний паспорт ТОВ "БЮРО
ЛІТЕР "М" від 10.07.2018.

довідка від
08.08.2018
050/18-050/Р242-5611

82

01.08.2018 Фізична особа

реконструкція квартири №3 під нежитлове приміщення (магазин
непродовольчих товарів) №3 (в літ. "А) загальною площею 50,20 вул.
кв.м з влаштуванням вхідної групи, технічний паспорт ТОВ
Будівельників, 36
"БЮРО ЛІТЕР М" від 02.07.2018

Дніпровський

50,2

38805518

Будівництво гостьового будинку літ. "К" загальною площею
358,60 кв.м, господарського блоку літ. "Л" загальною площею
274,60 кв.м, бані літ. "М" загальною площею 304,10 кв.м,
будинку охорони з підвалом літ. "Н" загальною площею 47,60
кв.м, альтанки літ. "О" площею забудови 80,90 кв.м, гостьового
будинку літ. "П" загальною площею 277,70 кв.м, господарського
блоку літ. "Р" загальною площею 134,70 кв.м, гостьового
будинку літ. "С" загальною площею 427,80 кв.м, погребу літ. "Т"
загальною площею 9,50 кв.м, альтанки літ. "У" площею забудови вул. Лісова33,70 кв.м, альтанки літ. "Ф" площею забудови 29,40 кв.м,
Козинська, 1
гостьового будинку літ. "Ц" загальною площею 642,30 кв.м,
гостьового будинку літ. "Ч" загальною площею 415,40 кв.м,
гостьового будинку літ. "Ш" загальною площею 390,40 кв.м,
гостьового будинку літ. "Х" загальною площею 359,60 кв.м (за
даними технічного паспорту ТОВ "КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ" від 08.02.2018, інвентаризаційний номер №
0303/24) в складі проекту реконструкції бази відпочинку "КончаЗаспа" з будівництвом гостьових будинків сімейного типу.

Голосіївський

3786,3

1 846 199,88

виконано

31958324

будівництво житлового будинку № 4 літ. «А» загальною площею
17 270,40 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 12 293,90 кв.м,
площа вбудованих, прибудованих та вбудовано-прибудованих
приміщень 473,10 кв.м, площа технічних приміщень для
інженерного забезпечення – 858,00 кв.м) (за даними технічної
інвентаризації ТОВ «КИЇВСЬКЕ МІСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ») у складі 6 пускового комплексу І черги
будівництва житлових будинків, в тому числі доступного житла,
та будівництво загальноосвітньої школи з басейном на вул.
Соломії Крушельницької (ж/м Осокорки-Північні, 11-й
мікрорайон) у Дарницькому районі м. Києва

будівельна
адреса: вул.
Соломії
Крушельницької,
15-В

Дарницький

17270,4

8 002 686,24

виконано

37931067

Будівництво об`єкту обслуговання автотранспорту (мийка
самообслуговування ) літ. "А" загальною площею 48,10 кв.м (за
даними технічного паспорту ФОП Воробйов Юрій Петрович від
17.07.2018, інвентаризаційна справа № 204-18)

перетин вул.
Героїв Космосу та
просп. Леся
Курбаса

Святошинський

48,1

23 453,56

виконано

довідка від
31.08.2018 №
050/18-6059
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03.08.2018

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЛІСОРГБУД"

довідка від
05.09.2018 №
050/18-6142
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Комунальне підприємство з
06.08.2018 питань будівництва житлових
будинків "Житлоінвестбуд-УКБ"

довідка від
22.08.2018 №
050/18-5886
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Товариство з обмеженою
08.08.2018 відповідальністю "ЕНРАНАВТО"

вул. Урлівська,
1/8

довідка від
20.08.2018 №
050/18-5844
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08.08.2018 Фізична особа

довідка від
17.08.2018 №
050/18-5804
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Товариство з обмеженою
10.08.2018 відповідальністю з іноземними
інвестиціями "АВТ Баварія"

довідка від
03.09.2018 №
050/18050/КО-196/56079
довідка від
20.08.2018 №
050/18-050/Ф240/3-5825
довідка від
30.08.2018 №
050/18-050/П236/3-6037

довідка від
04.09.2018 №
050/18-6132

довідка від
06.09.2018 №
050/18-6204
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10.08.2018 Фізична особа
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13.08.2018 Фізична особа
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21.08.2018 Фізична особа

23730020

Реконструкція квартири № 76 (в літ. "А") загальною площею
125,50 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "Оксі К
Консалтинг") від 09.07.2018 (інвентаризаційна справа № 0907181))
Реконструкція нежилих приміщень у складі групи приміщень
підвалу (приміщення №6, №7, №8) приміщень першого поверху
(приміщення №2) (в літ. "А") загальною площею 4434,10 кв.м (за
даними технічного паспорту ТОВ "КОРУНД КОНСАЛТІНГ" від

вул. Шамрила
Тимофія, 4-В

Шевченківський

125,5

7 265,24

виконано

бульв. Гавела
Вацлава
(колишній б-р
Лепсе),4

Солом`янський

4434,1

64 119,40

виконано

Солом`янський

454,5

221 614,20

виконано

вул. Менделєєва,
10-Б

Печерський

296,7

100 786,92

виконано

вул.
Університетська,1
7

Солом`янський

721,1

74 729,60

виконано

Голосіївський

77,5

37 510,00

виконано

Оболонський

808,9

367 065,28

виконано

Будівництво двоквартирного житлового будинку садибного типу
літ. "А" загальною площею 444,40 кв.м (в т.ч квартира № 1 вул. Ольги
216,90 кв.м, квартира № 2 - 227,50 кв.м) та господарських
Кобилянської, 11
споруд - альтанка літ. "Б" площею основи 10,10 кв.м (за даними
технічної інвентаризації ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД")
Реконструкція нежитлової господарської будівлі під соціальнопобутовий комплекс літ. "А" загальною площею 296,70 кв.м (за
даними технічної інвентаризації ТОВ "АРТСЕРВІСБУД")
Реконструкція одноквартирного (садибного) житлового будинку
літ. "А" з прибудовою нежитлових приміщень загальною
площею 721,10 кв.м (в т.ч нежитлова прибудова літ. "а" - 154,00
кв.м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ "ІНЖБУДКОНСАЛТИНГ")

Будівництво допоміжних будівель, а саме: адміністративна
будівля охорони № 1 літ. "2Ж" загальною площею 13,00 кв.м (за
даними технічного паспорта ТОВ "РИМАН БЮРО" від
03.07.2018, інвентаризаційна справа № 11030718/2),
адміністративна будівля охорони № 2 літ. "2И" загальна площа
12,90 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ "РИМАН
БЮРО" від 03.07.2018, інвентаризаційна справа №11030718/3),
адміністративна будівля охорони № 3 літ. "2Ї" загальною
площею 12,90 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ
"РИМАН БЮРО" від 03.07.2018, інвентаризаційна справа №
вул. Кільцева
11030718/4), адміністративна будівля охорони № 4 літ. "2Й"
дорога,1
загальною площею 12,90 кв.м (за даними технічного паспорту
ТОВ "РИМАН БЮРО" від 03.07.2018, інвентаризаційна справа
№ 11030718/5), диспетчерська будівля літ. "2К" загальною
площею 12,90 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ
"РИМАН БЮРО" від 03.07.2018, інвентаризаційна справа №
11030718/6), адміністративна будівля літ. "2Є" загальною
площею 12,90 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ
"РИМАН БЮРО" від 03.07.2018, інвентаризаційна справа №
11030718/1).
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Товариство з обмеженою
22.08.2018 відповідальністю "ТЕРЕМКИБУД"

40571961
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Головне управління
Міністерства внутрішніх справ
України в місті Києві,
22.08.2018
Товариство з обмеженою
відповідальністю "УКРБУД
ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Будівництво господарських приміщень, а саме: виробничого
будинку літер "1А" загальною площею 569,50 кв.м (в т.ч площа
гаражів 480,40 кв.м), виробничого будинку літер "1Б" загальною
площею 6,50 кв.м, виробничого будинку літер "1В" загальною
вул. Маршала
08592201
площею 187,50 кв.м (в т.ч площа гаражів 176,80 кв.м, площа
Малиновського, 232920218
електрощитової 10,70 кв.м), виробничого будинку літер "1Г"
а
загальною площею 45,40 кв.м (в т.ч площа теплопункту 45,40
кв.м) (за даними технічної інвентаризіції ТОВ "ПРОФІ
П.Л.Ю.С.")

довідка від
07.09.2018 №
050/18-050/Л262/3-6225

Реконструкція житлового будинку - квартири № 54 загальною
площею 336,70 кв.м (за даними технічної інвентаризації ТОВ
пров.
"КБФ"БУДПРОЕКТ") від 03.07.2018 (інвентаризаційна справа № Лабораторний, 4
0307-147)), надбудова поверху над будинком.
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03.09.2018 Фізична особа

довідка від
07.09.2018 №
050/18-6221
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Товариство з обмеженою
03.09.2018 відповідальністю "ЛЕОН
КОМПАНІ"

38234878

довідка від
19.09.2018
№050/18-6496
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Публічне акціонерне товариство
05.09.2018 "УКРПРОМАВТОШИНОРЕМО
НТ"

23535465

довідка від
27.09.2018 №
050/18-6697

96

Товариство з обмеженою
12.09.2018 відповідальністю
"ПРОМЕКОСТАЙЛ"

40262464

довідка від
21.09.2018 №
050/18-6601

довідка від
26.09.2018 №
050/08-6681

довідка від
25.09.2018 №
050/18-6667

довідка від
11.10.2018 №
050/18-6969
довідка від
15.02.2019 №
050/18-050/Р48/1-1026
довідка від
05.10.2018 №
050/08-050/Н213/4
довідка від
11.10.2018 №
050/18-050/Г276/2-6953
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Реконструкція нежитлових приміщень (колишніх квартир № 16
та № 16-А) з об`єднанням для влаштування магазину загальною
площею 89,10 кв.м (за даними технічної інвентаризації ТОВ
"БТІ Консалтинг") та влаштуванням окремих входів

14.09.2018 Фізична особа

Товариство з обмеженою
17.09.2018 відповідальністю
"БОРИСПІЛЬМІСЬКБУД"

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А" під виробничоадміністративну будівлю з торговельними приміщеннями
загальною площею 3 437,20 кв.м (за даними технічної
інвентаризації ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД")
Реконструкція нежитлової будівлі (адміністративно-побутовий
корпус) літ. "А" загальною площею 1928,20 кв.м (за даними
технічної інвентаризації ТОВ "Будівельно-архітектурна компанія
"СТРОНГ")
Реконструкція приміщень гаражних боксів під приміщення
автомийки та кафе літ. "Б" загальною площею 600,00 кв.м (за
даними технічної інвентаризації ТОВ "ГРАНД ПЛЮС-В") з
влаштуванням антресольного поверху

34536374

Печерський

336,7

77 170,96

виконано

просп. Академіка
Корольова, 3

Святошинський

3437,2

1 064 221,16

виконано

просп. Степана
Бандери (стара
назва Московський), 5

Оболонський

1928,2

27 733,20

виконано

вул. Канальна, 2

Дарницький

600

90 653,20

виконано

вул.
Саксаганського,
106

Шевченківський

89,1

1 703,68

виконано

Дарницький

13658,5

3 707 840,72

виконано

Оболонський

67,7

484,00

виконано

Будівництво житлового комплексу, а саме:
2 пусковий комплекс, житловий будинок №4, секції №№3*, 5
загальною площею 13 658,50 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир
– 8 498,40 кв.м, загальна площа вбудованих нежилих приміщень
– 636,30 кв.м (в т.ч. приміщення для зберігання велосипедів –
вул. Поліська
363,10 кв.м, магазин – 273,20 кв.м), загальна площа місць
загального користування – 4 523,80 кв.м) (за даними технічної
інвентаризації Товариства з обмеженою відповідальністю
«БЮРО ЛІТЕР«М»)
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17.09.2018 Фізична особа

Реконструкція квартири № 1 під нежитлове приміщення торгововул.
офісного призначення (група приміщень № 1) загальною
Вишгородська,
площею 67,70 кв.м (за даними технічної інвентаризації ТОВ
20/1
"Армовірбуд") з влаштуванням окремої вхідної групи
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Товариство з обмеженою
відповідальністю "Міжнародний
19.09.2018
автомобільний
холдинг"АТЛАНТ-М"

Реконструкція нежитлових приміщень (частини літ. "А")
бульв. Гавела
автосалону в частині влаштування антресолі в корпусі №21
Вацлава
загальною площею 3010,20 кв.м (нежитлові приміщення №№I, 1(колишній б-р
37, 1-44) (за даними технічної інвентаризації ФОП Воробйов
Лепсе), 4
Юрій Петрович)

Солом`янський

3010,2

577 170,00

виконано
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25.09.2018 Фізична особа

Будівництво дачного будинку літ. "А" загальною площею 571,20
вул. Золоті
кв.м (в т.ч гараж площею 55,40 кв.м) (за даними технічної
джерела, 43
інвентаризації ТОВ "МІСЬКСПЕЦЕКСПЕРТ")

Голосіївський

571,2

276 460,80

виконано
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25.09.2018 Фізична особа

Реконструкція приміщень нежитлового будинку літ. "Б"
загальною площею 90,00 кв.м (за даними технічного паспорта
ФОП ДАНИЛЕНКО Роман Володимирович)

вул. Приозерна,
10-Е

Оболонський

90,0

43 560,00

виконано
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25.09.2018 Фізична особа

Реконструкція нежитлового приміщення № 21 з влаштуванням
антресолі загальною площею 64,20 кв.м (за даними технічної
інвентаризації ТОВ "АВІСТОР")

вул. Мечнікова, 7

Печерський

64,2

10 986,80

виконано

31058794

довідка від
02.11.2018
№050/18-7497

39702144

Будівництво житлового будинку літер «А» загальною площею 5
531,10 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 4408,19 кв.м, площа
вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 259,96
кв.м, площа місць загального користування 862,95 кв.м) (за
даними технічної інвентаризації ФОП Дідушко С.М.)

вул. Юнацька, 27,
вул. Дмитра
Луценка, 29,31
(мікрорайон
"Жуляни")

Солом`янський

5531,1

1 254 153,84

виконано

39702144

Будівництво житлового будинку літер «А» загальною площею 9
159,82 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 7 028,29 кв.м, площа
вул. Юнацька 3, 5,
вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 435,00
19, 21, 23, 25
кв.м, площа місць загального користування 1 696,53 кв.м) (за
(мікрорайон
даними технічної інвентаризації ФОП Дідушко С.М.)
«Жуляни»)

Солом`янський

9159,82

2 099 854,16

виконано

39702144

Будівництво житлового будинку літер «А» загальною площею 9
159,82 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 7 028,29 кв.м, площа
вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 435,00
кв.м, площа місць загального користування 1 696,53 кв.м) (за
даними технічної інвентаризації ФОП Дідушко С.М.)

вул. Юнацька, 2,
4, 6, 8
(мікрорайон
«Жуляни»)

Солом`янський

9159,82

2 099 938,96

виконано
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Товариство з обмеженою
28.09.2018 відповідальністю "СКАЙПАРК
ГРУП"

105

Товариство з обмеженою
28.09.2018 відповідальністю "СКАЙПАРК
ГРУП"

довідка від
02.11.2018 №
050/18-7496
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Товариство з обмеженою
28.09.2018 відповідальністю "СКАЙПАРК
ГРУП"

довідка від
11.10.2018 №
050/18-6955
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02.10.2018 Фізична особа

Реконструкція виробничо-складської будівлі літ. "А" шляхом
прибудови загальною площею 143,60 кв.м (за даними технічної
інвентаризації ТОВ "Реєстраційний центр "АЛТАНА")

вул. Медова, 7

Солом`янський

143,6

20 763,60

виконано

довідка від
02.11.2018 №
050/08-050/С298/3-7491
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16.10.2018 Фізична особа

Будівництво садибного (індивідуального) житлового будинку
літ. "А" загальною площею 653,30 кв.м (за даними технічної
інвентаризації ТОВ "Б.Т.І")

вул. Добробутна,
19 (м/р Жуляни)

Солом`янський

653,3

158 098,60

виконано
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19.10.2018 Фізична особа

Реконструкція будівлі під офісну будівлю літ. "Н" загальною
площею 4 293,20 кв.м (за даними технічної інвентаризації ФОП вул. Товарна, 1
"Дорошенко Олександр Васильович")

Печерський

4293,2

1 058 703,12

виконано
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22.10.2018

Голосіївський

8850,00

2 182 410,00

виконано
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Товариство з обмеженою
22.10.2018
відповідальністю "КАПРОМ"

довідка від
02.11.2018 №
050/18-7495

довідка від
02.11.2018 №
050/18-050/18050/Р-312/37489
довідка від
16.11.2018 №
050/18-7843
довідка від
04.12.2018 №
050/18-8258
довідка від
06.11.2018 №
050/18-050/А287/4-7545

довідка від
22.12.2018 №
050/18-8844

112

113

38129227

Будівництво малого ринкового комплексу літ. "А" загальною
вул.
площею 8 850,00 кв.м (за даними технічної інвентаризації ФОП Лятошинського
Чорнокінь А.В.)
Композитора, 14

32112616

Реконструкція з надбудовою мансардного поверху нежитлової
будівлі в літ. "А" під офісні та складські приміщення загальною
площею 956,00 кв.м (за даними технічної інвентаризації ТОВ
"Київське бюро технічної інвентаризації")

Кільцева дорога,
15-А

Святошинський

956,00

84 238,56

виконано

22.10.2018 Фізична особа

Реконструкція приміщень індивідуального житлового будинку
під приміщення готелю та кафе літ. "В" загальною площею
1267,00 кв.м (за даними технічної інвентаризації ТОВ "ГРАНД
ПЛЮС-В")

вул.
Кіровоградська,
112/40

Солом`янський

1267,0

312 442,20

виконано

Фірма "Т.М.М." - Товариство з
обмеженою відповідальністю
22.10.2018 Товариство з обмеженою
відповідальністю "ГЕОС
ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Будівництво житлового будинку літер «А» загальною площею 54
821,20 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир - 30 933,00 кв.м,
загальна площа вбудованих нежитлових приміщень – 3 211,70
кв.м, загальна площа підземного паркінгу - 7 526,30 кв.м, площа
МЗК – 8 878,60 кв.м, площа технічних приміщень - 4 271,60
пров.
кв.м) та господарського блоку з вбудованою ТП літер «Б»
Лабораторний, 7
загальною площею 126,30 кв.м (в т.ч. площа вбудованої
трансформаторної підстанції - 59,90 кв.м та площа
господарського блоку - 66,40 кв.м) (за даними технічної
інвентаризації Фізичної особи-підприємця Марченка Руслана
Геннадійовича)

Печерський

54947,3

10 625 920,02

виконано

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Теремки-2"

14073675
38570010

довідка від
21.11.2018 №
050/18-7944

114

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ГРАНД
ЛУОЛ"
Публічне акціонерне товариство
22.10.2018
"Український центр
обслуговування пасажирів на
залізничному транспорті
України"

довідка від
31.10.2018 №
050/18-7344

115

22.10.2018

довідка від
01.11.2018 №
050/18-050/Б282/3-7465

довідка від
02.11.2018 №
050/18-7509

116

Товариство з обмеженою
відповідальністю "МАСЯН"

вул. Дубініна
Володі, 2

Голосіївський

16416,6

3 540 798,80

виконано

вул.
Борщагівська, 204б

Солом`янський

3406,5

527 199,92

виконано

Реконструкція квартири № 371 з розподілом на чотири окремі
квартири загальною площею 241,60 кв.м (в т.ч. квартира №371/1
– 62,00 кв.м, квартира №371/2 – 58,80 кв.м, квартира №371/3 –
вул. Коперніка, 3
62,00 кв.м, квартира №371/4 – 58,80 кв.м) (за даними технічних
інвентаризацій Товариства з обмеженою відповідальністю
«ОРЕНТ»).

Шевченківський

241,6

1 405,62

виконано

30081508

Реконструкція (добудова) нежилих приміщень №№ 28, 29, 30,
31, 32, 33 V (групи нежитлових приміщень №6) (в літ. "А")
загальною площею 84,90 кв.м (за даними технічної
інвентаризації Приватного підприємства "ВЕЧІРНЯ
СТОЛИЦЯ")

вул.
Борщагівська, 128

Солом`янський

84,9

20 936,34

виконано

31808397

Реконструкція нежитлових приміщень (групи приміщень №№
117, 119, 128) під магазин продовольчих та непродовольчих
товарів загальною площею 1493,10 кв.м (за даними технічної
інвентаризації ТОВ "АРХ-ЮСТ-ПРОЕКТ")

вул. Коновальця
Євгена, 26-А

Печерський

1493,1

15 141,24

виконано

30971192

просп. Степана
Реконструкція нежитлового будинку - автомобільного центру
Бандери
літ. "А" загальною площею 3457,10 кв.м з прибудовою літ. "А2"
(колишній
загальною площеь 466,20 кв.м (за даними технічної
проспект
інвентаризації ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД")
Московський), 28

Оболонський

3457,1

119 329,74

виконано

Святошинський

1028,4

253 603,44

виконано

38792305

23.10.2018 Фізична особа

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"ТАМЕРЛАН І К"

117

23.10.2018

118

Товариство з обмеженою
24.10.2018
відповідальністю "ГАРАНТ-Н"

довідка від
19.11.2018 №
050/18-7876

119

Товариство з обмеженою
24.10.2018 відповідальністю "СТОЇКАВТО"

довідка від
12.11.2018 №
050/18-050/К314/2-7726

120

24.10.2018 Фізична особа

довідка від
02.11.2018 №
050/18-7487

Будівництво житлового будинку літ. «А» загальною площею
16390,40 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 11794,10 кв. м,
загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та
прибудованих приміщень 443,40 кв. м, технічні приміщення в
32109850
житловому будинку загальною площею 63,20 кв. м, загальна
31485055
площа паркінгу 1695,80 кв. м (в т.ч. технічні приміщення
паркінгу загальною площею 115,50 кв. м)), ТП літ. «Б»
загальною площею 26,20 кв. м (за даними технічної
інвентаризації ТОВ «Київський центр інвентаризації»)
Завершення будівництва медичного та офісного центру літ. "А"
загальною площею 3406,50 кв.м (за даними технічної
інвентаризації ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІС")

Будівництво житлового будинку літ. "А" загальною площею
1028,40 кв.м (за даними технічної інвентаризації Асоціації
"АВІСТОР-БУД")

вул. Михайла
Коцюбинського,
23-а

Будівництво житлових будинків літер «А» (№№1 – 3) (1, 2, 3
пускові комплекси)
у складі проекту будівництва громадсько-житлового комплексу з
вбудованими приміщеннями
та підземним паркінгом (І черга), а саме: 1 пусковий комплекс:житловий будинок літер «А» (№1) загальною площею 21 536,20
кв.м (в т.ч. загальна площа квартир – 16 648,20 кв.м, загальна
площа вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень,
офісів – 429,90 кв.м) (за даними технічної інвентаризації
Приватного підприємства «ОЦКО»); 2 пусковий комплекс:39750402
житловий будинок літер «А» (№2) загальною площею 10 501,30 вул. Зарічна, 16
08592201
кв.м (в т.ч. загальна площа квартир – 6 047,30 кв.м, загальна
площа вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень,
офісів – 1 416,10 кв.м) (за даними технічної інвентаризації
Приватного підприємства «ОЦКО»); 3 пусковий комплекс:житловий будинок літер «А» (№3) загальною площею 22 032,60
кв.м (в т.ч. загальна площа квартир – 16 777,40 кв.м, загальна
площа вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень,
офісів – 469,20 кв.м) (за даними технічної інвентаризації
Приватного підприємства «ОЦКО»).

121

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"БУДІНТРЕЙД"
24.10.2018
Головне управління
Міністерства внутрішніх справ
України в місті Києві

довідка від
18.02.2019 №
050/18-1070

122

Товариство з обмеженою
26.10.2018
відповідальністю "КОРЕНТ М"

37882942

Реконструкція групи нежитлових приміщень № 266 загальною
площею 487,20 кв.м (за даними технічної інвентаризації ТОВ
"ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ") в житловому
будинку літ. "А" під заклад громадського харчування.

довідка від
02.11.2018 №
050/18-7507
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Товариство з обмеженою
26.10.2018 відповідальністю "БУДІНВЕСТ
АЛЬЯНС"

39557870

Будівництво АЗС літ. "А" загальною площею 172,10 кв.м та
трансформаторної підстанції літ. "Б" загальною площею 5,90
вул. Лугова,13
кв.м (за даними технічної інвентаризації ФОП Воробйов Ю.П. )

124

Товариство з обмеженою
26.10.2018
відповідальністю "ГК Інвест"

32735042

Реконструкція об`єкту незавершеного будівництва лабораторностендового корпусу (корпус 46 блок "А") під торгововельний
вул. Старокомплекс літ. "А" загальною площею 4973,50 кв.м (за даними
Київська, 10
технічної інвентаризації ТОВ "БТІ М")

довідка від
09.11.2018 №
050/18-7664

125

Товариство з обмеженою
26.10.2018 відповідальністю "Торговий
дім"Лагода"

35076068

довідка від
16.11.2018 №
050/18-7859
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29.10.2018

довідка від
27.11.2018 №
050/18-8090
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30.10.2018 Фізична особа

довідка від
16.11.2018 №
050/18-7860

128

01.11.2018

129

Приватне акціонерне товариство
"УКРАЇНСЬКА
01.11.2018
АВТОМОБІЛЬНА
КОРПОРАЦІЯ"

довідка від
08.11.2018 №
050/18-7640

довідка від
16.11.2018 №
050/18-7842

*

Приватне підприємство
"КАРВОШ"

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ВІТЕС"

36858437

22902826

03121566

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі (складу технічних
матеріалів (літера "З")) під адміністративно-офісні приміщення
загальною площею 2085,10 кв.м (за даними технічної
інвентаризації ТОВ "БТІ М")
Реконструкція автомийки літ. "А" шляхом прибудови загальною
площею 227,70 кв.м (за даними технічних інвентаризацій ТОВ
"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД")
Реконструкція гаражу № 407-409 під нежитлову будівлю літ. "А"
загальною площею 137,10 кв.м (за даними технічної
інвентаризації Асоціації "Авістор-буд") для надання послуг
автовласникам з мийки автомобілів
Реконструкція групи приміщень № 1 (приміщення № 1-24) та №
2 в будівлі літер "А" загальною площею 1260,70 кв.м (за даними
технічного паспорту ПП ПКБ "ХЕБІТЕТ")
Будівництво автомобільної мийки на чотири пости літ. "Н"
загальною площею 203,40 кв.м (за даними технічної
інвентаризації Товариства з обмеженою відповідальністю
"КОРУНД КОНСАЛТИНГ")

13 333 686,66

виконано

487,2

37 039,32

виконано

Оболонський

178,00

42 439,86

виконано

Шевченківський

4973,5

1 226 465,10

виконано

вул. Польова,21

Солом`янський

2085,1

514 185,66

виконано

просп.
Броварський, 36

Дніпровський

227,7

20 739,06

виконано

вул. Світла, 6-Б
(ГБК
"Калінінець")

Дарницький

137,1

33 808,86

виконано

Дніпровська
набережна,2

Дніпровський

1260,7

310 888,62

виконано

Столичне шосе,
90

Голосіївський

203,4

50 158,44

виконано

вул. Драгомирова
Михайла, 16

Дарницький

54070,1

Печерський

довідка від
09.01.2019 №
050/18-189

довідка від
09.11.2018 №
050/187662(за 1,2,3,6
п.к.) крім 5
пк
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131

Товариство з обмеженою
02.11.2018 відповідальністю
"ЖК"Стеценка"

05.11.2018

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Інструмент
Інвест"
Обслуговуючий кооператив
"Індивідуальних
забудовників"НОВОСЕЛ"

40196292

33550691
35507847

Будівництво житлового будинку літер «А» (№ 7 за ГП)
загальною площею 8 461,00 кв.м (в т. ч. загальна площа квартир
– 6 254,30 кв.м, загальна площа вбудовано-прибудованих та
прибудованих приміщень (кладові) – 319,50 кв.м) (за даними
вул. Стеценка
технічної інвентаризації ТОВ «Міськспецексперт») в складі 6
пускового комплексу ІІ черги проекту будівництва житлового
комплексу на вул. Стеценка у Святошинському районі м. Києва.

Будівництво житлових будинків літер «А» (№№А5.8 – А5.13,
№№8-13 за ГП), житлових будинків А5.3, А5.5, А5.6, А5.1 (№№
3, 5, 6, 1 за ГП) (2, 3, 5 пускові комплекси), ТП
(трансформаторна підстанція) літер «А» (№В5.5, №15 за ГП) (1
пусковий комплекс) та громадських будівель (в т.ч. паркінгів)
літер «А» (№№В5.1 – В5.4, №№14, 16 – 18 за ГП) (6 пусковий
комплекс) у складі проекту житлового будівництва між вул.
Новомостицькою та вул. Замковецькою в Подільському районі
м. Києва (коригування 3-ої черги), а саме: 1 пусковий комплекс:ТП (трансформаторна підстанція) літер «А» (№В5.5, №15 за ГП)
загальною площею 149,50 кв.м (за даними технічної
інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») (будівельна
адреса: вул. Сергія Данченка, 20-Б у Подільському районі м.
Києва); 2 пусковий комплекс:- житловий будинок літер «А»
(№А5.8, №8 за ГП) загальною площею 4 256,70 кв.м (в т.ч.
загальна площа квартир – 3 086,30 кв.м, загальна площа
вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих нежилих
приміщень – 333,70 кв.м, загальна площа технічних приміщень
41,80 кв.м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ
«ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») (будівельна адреса: вул. Сергія
Данченка, 18 у Подільському районі м. Києва); - житловий
будинок літер «А» (№А5.9, №9 за ГП) загальною площею 4
181,00 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир – 3 107,60 кв.м,
загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та
прибудованих нежилих приміщень – 185,70 кв.м, загальна площа
технічних приміщень 41,80 кв.м) (за даними технічної
інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») (будівельна
адреса: вул. Сергія Данченка, 20 у Подільському районі м.
Києва);- житловий будинок літер «А» (№А5.10, №10 за ГП)
загальною площею 4 174,20 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир
– 3 108,30 кв.м, загальна площа вбудованих, вбудованоприбудованих та прибудованих нежилих приміщень – 185,90
кв.м, загальна площа технічних приміщень 41,90 кв.м) (за
даними технічної інвентаризації ТОВ
«ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») (будівельна адреса: вул. Сергія
Данченка, 22 у Подільському районі м. Києва); 3 пусковий
комплекс:- житловий будинок літер «А» (№А5.11, №11 за ГП)
загальною площею 2 634,60 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир
– 1 939,50 кв.м, загальна площа вбудованих, вбудованоприбудованих та прибудованих нежилих приміщень – 192,00
кв.м, загальна площа технічних приміщень 51,30 кв.м) (за
між вул.
даними технічної інвентаризації ТОВ
Новомостицькою
«ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») (будівельна адреса: вул. Сергія
та вул.
Данченка, 24 у Подільському районі м. Києва);- житловий
Замковецькою
будинок літер «А» (№А5.12, №12 за ГП) загальною площею 4
172,20 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир – 3 106,70 кв.м,
загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та
прибудованих нежилих приміщень – 184,20 кв.м, загальна площа
технічних приміщень 49,00 кв.м) (за даними технічної

Святошинський

8461,00

Подільський

39768,3

1 333 633,22

9 509 903,52

виконано

виконано

довідка від
09.11.2018 №
050/187662(за 1,2,3,6
п.к.) крім 5
пк
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05.11.2018

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Інструмент
Інвест"
Обслуговуючий кооператив
"Індивідуальних
забудовників"НОВОСЕЛ"

33550691
35507847

інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») (будівельна
адреса: вул. Сергія Данченка, 20 у Подільському районі м.
Києва);- житловий будинок літер «А» (№А5.10, №10 за ГП)
загальною площею 4 174,20 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир
– 3 108,30 кв.м, загальна площа вбудованих, вбудованоприбудованих та прибудованих нежилих приміщень – 185,90
кв.м, загальна площа технічних приміщень 41,90 кв.м) (за
даними технічної інвентаризації ТОВ
«ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») (будівельна адреса: вул. Сергія
Данченка, 22 у Подільському районі м. Києва); 3 пусковий
комплекс:- житловий будинок літер «А» (№А5.11, №11 за ГП)
загальною площею 2 634,60 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир
– 1 939,50 кв.м, загальна площа вбудованих, вбудованоприбудованих та прибудованих нежилих приміщень – 192,00
кв.м, загальна площа технічних приміщень 51,30 кв.м) (за
між вул.
даними технічної інвентаризації ТОВ
Новомостицькою
«ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») (будівельна адреса: вул. Сергія
та вул.
Данченка, 24 у Подільському районі м. Києва);- житловий
Замковецькою
будинок літер «А» (№А5.12, №12 за ГП) загальною площею 4
172,20 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир – 3 106,70 кв.м,
загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та
прибудованих нежилих приміщень – 184,20 кв.м, загальна площа
технічних приміщень 49,00 кв.м) (за даними технічної
інвентаризації ТОВ«ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») (будівельна
адреса: вул. Сергія Данченка, 26 у Подільському районі м.
Києва); - житловий будинок літер «А» (№А5.13, №13 за ГП)
загальною площею 4 253,80 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир
– 3 087,10 кв.м, загальна площа вбудованих, вбудованоприбудованих та прибудованих нежилих приміщень – 334,80
кв.м, загальна площа технічних приміщень 49,30 кв.м) (за
даними технічної інвентаризації ТОВ
«ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») (будівельна адреса: вул. Сергія
Данченка, 26-А у Подільському районі м. Києва); 5 пусковий
комплекс: - житлові будинки А5.3 (№ 3 за ГП), А5.5 (№ 5 за ГП),
А5.6 (№ 6 за ГП), А5.1 (№ 1 за ГП) загальною площею 13 673,20
кв. м (в т.ч загальна площа квартир 11 702,32 кв. м) (будівельні
адреси: вул. Замковецька, 88-А, вул. Сергія Данченка, 18-А, вул.
Сергія Данченка, 20-А, вул. Замковецька, 88 у Подільському
районі м. Києва); 6 пусковий комплекс:- громадська будівля
літер «А» (№В5.1, №14 за ГП) загальною площею 514,40 кв.м (в
т.ч. загальна площа паркінгу 263,00 кв.м) (за даними технічної
інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») (будівельна
адреса: вул. Сергія Данченка, 18-Б у Подільському районі м.
Києва);- громадська будівля літер «А» (№В5.2, №16 за ГП)
загальною площею 630,20 кв.м (в т.ч. загальна площа паркінгу
346,10 кв.м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ
«ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») (будівельна адреса: вул. Сергія
Данченка, 22-Б у Подільському районі м. Києва);- громадська
будівля літер «А» (№В5.3, №17 за ГП) загальною площею 590,00
кв.м (в т.ч. загальна площа паркінгу 325,90 кв.м) (за даними
технічної інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД»)
(будівельна адреса: вул. Сергія Данченка, 24-А у Подільському
районі м. Києва);- громадська будівля літер «А» (№В5.4, №18 за
ГП) загальною площею 538,50 кв.м (в т.ч. загальна площа
паркінгу 277,10 кв.м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ
«ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») (будівельна адреса: вул. Сергія
Данченка, 26-Б у Подільському районі м. Києва).

Подільський

39768,3

9 509 903,52

виконано

довідка від
26.12.2018 №
050/18-8956
довідка від
20.11.2018 №
050/18-7925
довідка від
28.12.2018 №
050/18-8997
довідка від
15.11.2018 №
050/18050/КО-317/27834
довідка від
20.11.2018 №
050/18-050/Т212/5-7904

довідка від
06.12.2018 №
050/18-8313

довідка від
21.11.2018 №
050/18-7945

довідка від
30.11.2018
№050/18-8197
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05.11.2018 Фізична особа

133

06.11.2018 Фізичні особи
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07.11.2018 Фізична особа

Реконструкція садибного (індивідуального) житлового будинку
літ. "А" загальною площею 437,30 кв.м (в т.ч гараж - 44,80 кв.м)
(за даними технічного паспорту ФОП Сараєв Едуард
Миколайович)
Реконструкція квартири № 6 з прибудовою загальною площею
123,00 кв.м (за даними технічної інвентаризації ТОВ
"ТРИПІЛЬСЬКІ ЗОРІ")
Будівництво зблокованого житлового будинку літ. "А"
загальною площею 637,50 кв.м (за даними технічного паспорту
ТОВ "ІНЖБУД-КОНСАЛТИНГ")

вул. Бучанська,
18, 18А

Святошинський

437,3

88 948,62

виконано

Дарницький

123,00

4 611,42

виконано

вул. Смерекова,
14-б

Солом`янський

637,5

157 552,74

виконано

проспект Миру,5

Дніпровський

44,5

1 282,32

виконано

690,48

виконано

вул.
Бориспільська, 26Ж

07.11.2018 Фізичні особи

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (магазин
непродовольчих товарів) № 23 з влаштуванням вхідної групи
загальною площею 44,50 кв.м (за даними технічного паспорту
ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") від 22.10.2018

07.11.2018 Фізична особа

Реконструкція нежитлового приміщення (творчої майстерні) під
квартиру № 231 (в літ. "А") загальною площею 78,40 кв.м (за
вул. Урлівська, 23
даними технічної інвентаризації КП КМР "Київське міське бюро
технічної інвентаризації").

Дарницький

78,4

137

Товариство з обмеженою
13.11.2018
відповідальністю "ГЛОРІЯ"

31455696

Завершення будівництва автогосподарства з офісними
приміщеннями та автосалоном літ. «А» загальною площею 22
794,90 кв.м (в т.ч. загальна площа вбудованих, вбудованоприбудованих та прибудованих приміщень 13 156,70 кв.м,
загальна площа технічних приміщень 844,20 кв.м, загальна
площа паркінгу 5 985,90 кв.м, загальна площа місць спільного
користування (МСК) 2 808,10 кв.м) (за даними технічної
інвентаризації Фізичної особи-підприємця Мельник Наталі
Ігорівни)

Оболонський

22794,9

4 326 081,61

виконано

138

Товариство з обмеженою
13.11.2018 відповідальністю
"ЕЛІТБУДГРУП"

40318574

Реконструкція нежитлового будинку під адміністративну
вул. Митрополита
будівлю літ. "А" загальною площею 2457,90 кв.м (за даними
Василя
технічного паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю
Липківського, 14
"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД")

Солом`янський

2457,9

448 170,84

виконано

139

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Будеволюція"
13.11.2018 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Консультаційне бюро НТТ"

Будівництво житлового будинку літ. "А" (№31 за ГП) загальною
площею 17176,80 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 11836,40
кв.м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ
між вул.Бориса
34284328 "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") в складі проекту будівництва
Гмирі та вул.
23530597 багатоповерхових житлових будинків з обєктами торгівельноКолекторною
офісно-розважального та соціально-побутового призначення між
вул. Бориса Гмирі та вул. Колекторною в Дарницькому районі м.
Києва (V черга, 56 пусковий комплекс)

Дарницький

17176,8

4 235 798,88

виконано

Будівництво житлового будинку літ. "А" (№30 за ГП) загальною
площею 17053,20 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 11812,60
кв.м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ
між вул.Бориса
34284328 "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") в складі проекту будівництва
Гмирі та вул.
23530597 багатоповерхових житлових будинків з обєктами торгівельноКолекторною
офісно-розважального та соціально-побутового призначення між
вул. Бориса Гмирі та вул. Колекторною в Дарницькому районі м.
Києва (V черга, 55 пусковий комплекс)

Дарницький

17053,2

4 205 319,12

виконано

Печерський

1209,8

298 336,68

виконано
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136

довідка від
30.11.2018
№050/18-8198
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Товариство з обмеженою
відповідальністю "Будеволюція"
13.11.2018 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Консультаційне бюро НТТ"

довідка від
29.11.2018 №
050/18-050/О189/4-8133

141

14.11.2018 Фізична особа

Будівництво одноквартирного (садибного) житлового будинку
літ. «А» загальною площею 1209,80 кв.м (за даними технічного
паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю
«АКРОПРОМ»)

проспект Степана
Бандери
(колишній
Московський), 9-б

вул. Пирятинська
23-а

*

довідка від
01.04.2019 №
050/18-2041

*

довідка від
11.12.2018 №
050/18-8482
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Товариство з обмеженою
16.11.2018 відповідальністю
"МАГІСТРАЛЬ-БУД ЛТД"

143

Товариство з обмеженою
відповідальністю "АКРОН
ІНВЕСТ"
16.11.2018
Приватне акціонерне товариство
"Холдингова компанія
"Київміськбуд"

144

Товариство з обмеженою
16.11.2018 відповідальністю "САН
ІННОТЕХ"

145

19.11.2018

Комунальне підприємство з
питань будівництва житлових
будинікв "Житлоінвестбуд УКБ"

35251659

38204466
23527052

35251419

31958324

Будівництво об’єкта торговельно-адміністративного
призначення і закладів громадського харчування та
обслуговування загальною площею 4854,26 кв. м (в т.ч.
приміщення інженерного забезпечення площею 178,16 кв. м, ТП
площею 100,84 кв. м)

просп. Миколи
Бажана (станція
метро
"Харківська",
парна сторона,
ділянка №2)

Дарницький

4854,26

1 128 259,12

виконано

Дніпровський

48346,2

11 775 248,64

виконано

біля станції метро
Харківська, парна
сторона, ділянка
№3

Дарницький

6219,96

1 347 415,00

виконано

діл.11 на перетині
вул.
Червоногвардійсь
кої та вул.
Краківської
(будівельна
адреса: вул.
Краківська, 27-А)

Дніпровський

19464,3

4 555 713,06

виконано

Реконструкція існуючого комплексу будівель під житловоофісний комплекс з приміщеннями громадського призначення
по вул. Каховській, 60 у Дніпровському районі м. Києва
(коригування), а саме будівництво І черги: 1-й пусковий
комплекс: будівництво житлового будинку літ. «А» (№ 1)
загальною площею 16 132,90 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир
12 547,20 кв.м, загальна площа вбудованих, вбудованоприбудованих та прибудованих приміщень 634,20 кв.м, площа
технічних приміщень 203,30 кв.м) (за даними технічної
інвентаризації Товариства з обмеженою відповідальністю
«Київський центр інвентаризації»); 2-й пусковий комплекс:
будівництво житлового будинку літ. «А» (№ 2) загальною
площею 16 145,40 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 12 544,90 вул.Каховська,60
кв.м, загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та
прибудованих приміщень 611,80 кв.м, площа технічних
приміщень 186,20 кв.м) (за даними технічної інвентаризації
Товариства з обмеженою відповідальністю «Київський центр
інвентаризації»); 3-й пусковий комплекс: будівництво житлового
будинку літ. «А» (№ 3) загальною площею 16 067,90 кв.м (в т.ч.
загальна площа квартир 12 525,00 кв.м, загальна площа
вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих
приміщень 641,70 кв.м, площа технічних приміщень 206,30 кв.м)
(за даними технічної інвентаризації Товариства з обмеженою
відповідальністю «Київський центр інвентаризації»).

Будівництво об’єкта торговельно-адміністративного
призначення і закладів громадського харчування та
обслуговування населення загальною площею 6 219,96 кв. м (в
т.ч. приміщення інженерного забезпечення площею 755,99 кв. м)
Будівництво житлового будинку літ. «А» (№1) загальною
площею 19464,30 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 13999,40
кв. м, площа вбудовано-прибудованих та прибудованих
приміщень 517,50 кв. м, площа технічних приміщень 990,20 кв.
м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ «Всеукраїнське
бюро технічної інвентаризації, реєстрації та оцінки нерухомого
майна») у складі коригування ІІІ черги проекту реконструкції та
забудови території мікрорайону, обмеженому вул. Попудренка,
Мініна, Червоноткацькою та Червоногвардійською у
Дніпровському районі м. Києва
(4 пусковий комплекс)

довідка від
23.11.2018 №
050/18-8051

довідка від
23.01.2019
№050/18-465

довідка від
04.12.2018 №
050/18-8260

договір
розірвано

договір
розірвано

146

147

19.11.2018 Дочірнє підприємство "АРДАЛ"

19.11.2018

Товариство з обмеженою
віповідальнiстю "КОЛИБА"

30862359

Реконструкція автозаправного комплексу літ. «А» загальною
площею 100,70 кв.м та будівництво навісу літ. «Б» площею
просп. Академіка
забудови 232,50 кв.м (за даними технічного паспорту Товариства
Глушкова, 8-в
з обмеженою відповідальністю «БТІ ЮКРЕЙНІАН ГРУП»)

16302447

Реконструкція майнового комплексу громадського харчування
«КОЛИБА», а саме: будівля кафе літ. «А» загальною площею
216,70 кв.м, бесідка літ. «Б» площею забудови 30,00 кв.м,
бесідка літ. «В» площею забудови 21,00 кв.м, бесідка літ. «Г»
площею забудови 40,00 кв.м, бесідка літ. «Д» площею забудови
12,00 кв.м, бесідка літ. «Е» площею забудови 9,00 кв.м, бесідка
літ. «Ж» площею забудови 20,00 кв.м, бесідка літ. «З» площею
забудови 20,00 кв.м, навіс літ. «К» площею забудови 12,80 кв.м
(за даними технічного паспорту Товариства з обмеженою
відповідальністю «БТІ-ЄВРОФАСП»)

21635487
32920218

Будівництво секції 5, 6, 7 житлового будинку літ. «1А» (№ 1)
загальною площею 18 734,30 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир
13 213,90 кв.м, загальна площа вбудованих, вбудованоприбудованих та прибудованих приміщень 740,70 кв.м) та
трансформаторної підстанції 10/0,4кВ літ. «1В» загальною
бульвар
площею 207,50 кв.м (за даними технічної інвентаризації
Академіка
Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОФІ П.Л.Ю.С.») Вернадського, 24
у складі 2 пускового комплексу ІІ черги проекту будівництва
житлового комплексу за адресою бульвар Академіка
Вернадського, 24 у Святошинському районі м. Києва. І, ІІ, ІІІ, ІV,
V черги будівництва (коригування)

проспект
Броварський, 16К
(Гідропарк)

Голосіївський

333,2

58 311,00

виконано

Дарницький

381,5

77 457,06

виконано

Святошинський

18734,3

3 051 154,78

виконано
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Товариство з обмеженою
відповідальністю "Завод офісних
та спеціальних меблів"
19.11.2018
Товариство з обмеженою
відповідальністю "УКРБУД
ДЕВЕЛОПМЕНТ"

149

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Будеволюція"
19.11.2018 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Консультаційне бюро НТТ"

34284328
23530597

Будівництво житлового будинку літ. "А" (№17 за ГП) загальною
площею 17 169,60 кв.м в складі проекту будівництва
між вул.Бориса
багатоповерхових житлових будинків з об'єктами торговельно- Гмирі та вул.
офісно-розважального та соціально-побутового призначення (ІІІ Колекторною
черга, 33 пусковий комплекс)

Дарницький

договір розірвано
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Товариство з обмеженою
відповідальністю "Будеволюція"
19.11.2018 Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Консультаційне бюро НТТ"

Будівництво житлового будинку літ. "А" (№26 за ГП) загальною
площею 33 838,40 кв.м в складі проекту будівництва
між вул.Бориса
34284328
багатоповерхових житлових будинків з об'єктами торговельно- Гмирі та вул.
23530597
офісно-розважального та соціально-побутового призначення (ІV Колекторною
черга, 46 пусковий комплекс)

Дарницький

договір розірвано

Дарницький

Стягнення
заборгованості
вирішується у
судовому
порядку; Ухвала
Дніпровського
районного суду м.
Києва від
25.04.2019
№755/6834/19
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20.11.2018 Фізична особа

Будівництво індивідуального житлового будинку літ. «А»
загальною площею 1 334,40 кв.м (за даними технічного паспорту вул.Осьмака
Товариства з обмеженою відповідальністю «Оксі-К
Кирила, 1-Б
Консалтинг»)

1334,4

334 667,52

довідка від
19.12.2018 №
050/18-8750

довідка від
21.12.2018 №
050/18-8833

*

*
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Товариство з обмеженою
22.11.2018
відповідальністю "ПАКО ТОРГ"

32847052

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі під торговоофісний центр літ. "Б" загальною площею 5264,80 кв.м.(в т.ч.
вул.Метрологічна,
технічні приміщення загальною площею 180, 0 кв.м) (за даними 14-Б
технічного паспорту ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП)

Голосіївський

5264,8

1 158 971,88

виконано

Столичне шосе,
29 км (діл. №
2,3,4,5,6,7,8,9,10)

Голосіївський

3799,99

524 051,66

виконано

14 270 211,52

виконано

121 913,88

виконано

153

22.11.2018 Фізична особа

Будівництво садибного (індивідуального) житлового будинку
літ. "А" загальною площею 3467,00 кв.м (в т.ч. гараж заг. пл.
107,4 кв.м.) та господарських будівель - будинку охорони літ.
"Б" площею забудови 97,30 кв.м, господарського блоку літ. "В"
площею забудови 235,60 кв.м. (за даними технічного паспорту
ТОВ "ГРАНД ПЛЮС-В)
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Приватне акціонерне товариство
"Київський склотарний завод"
Приватне акціонерне
товариство "Домобудівний
22.11.2018
комбінат №4"
Товариство з обмеженою
відповідальністю "ДБКПАРТНЕР"

00293278
05503160
37856080

Будівництво житлового будинку 2 (№2 за ГП) загальною
площею 56898,77 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 39671,33
кв.м, площа вбудованих нежитлових приміщень 838,05 кв.м,
площа місць загального користування 9380,20), ІТП з насосною
та котельною (№5.2 за ГП) загальною площею 278,40 кв.м, ТП
(№6.2 за ГП) заг.площею 94,88 кв.м в складі 2 пускового
комплексу І черги проекту будівництва багатофункціонального
житлового кварталу І по провулку Балтійському, 23 в
Оболонському районі м. Києва.

будівельна
адреса: провулок
Балтійський, 3

Оболонський

56898,77

00203588

Будівництво комплексу установок для рекуперації розчинників з
викидів повітря від друкарських машин, в т.ч. виробничої
будівлі літ. "А" загальною площею 287,20 кв.м, насосної літ. "Б"
загальною площею 37,00 кв.м, навісу літ. "б" площею 37,90
кв.м, ями з резервуарами закритої літ."В" площею забудови
161,00 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ
"ЕКСПЕРТНИЙ ЗНАВЕЦЬ")

вул. Євгена
Сверстюка
(колишня
Раскової
Марини),1

Дніпровський

486,1

00293278
05503160
37856080

Будівництво житлового будинку 3 літ. "А" (№3 за ГП)
загальною площею 49066,30 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир
33 004,80 кв.м, загальна площа вбудованих нежитлових
будівельна
приміщень 1249,11 кв.м) та ТП (№6.3 за ГП) загальною площею адреса: провулок
94,88 кв.м в складі 3 пускового комплексу І черги проекту
Балтійський, 3-А
будівництва багатофункціонального житлового кварталу І по
провулку Балтійському, 23 в Оболонському районі м. Києва.

Оболонський

49066,3

12 305 828,04

виконано

41066115

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ. "Н" загальною
площею 122,90 кв.м. та будівництво нежитлових будівель літ.
вул. Героїв
"А" загальною площею 79, 00 кв.м, літ "Б" заг. пл. 86,30 кв.м,
Дніпра, 41-А
літ. "В" заг. пл. 246,80 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ
"Парітет-буд")

Оболонський

535,00

103 354,68

виконано

Публічне акціонерне товариство
"УКРПЛАСТИК"

155

22.11.2018

156

Приватне акціонерне товариство
"Київський склотарний завод"
Приватне акціонерне
товариство "Домобудівний
23.11.2018
комбінат №4"
Товариство з обмеженою
відповідальністю "ДБКПАРТНЕР"

довідка від
04.12.2018 №
050/18-8257

157

Товариство з обмеженою
26.11.2018 відповідальністю "РИНОК
ОБОЛОНЬ"

довідка від
18.01.2019 №
050/18-363

158

26.11.2018

Товариство з обмеженою
"ІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД"

38935717

Реконструкція квартири № 224 загальною площею 82,60 кв.м (за просп. Перемоги,
даними технічного паспорту ТОВ "АКРОПОМ")
89-А

Святошинський

82,6

2 232,12

виконано

*
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27.11.2018

Державне підприємство
"АНТОНОВ"

14307529

Будівництво 12-ти поверхового житлового будинку загальною
площею 7 180,00 кв.м (в т.ч загальна площа квартир - 4 954,50
вул. Академіка
кв.м, загальна площа вбудованих нежитлових приміщень - 72,20 Туполєва, 5-А
кв.м)

Святошинський

7180

1 446 142,28

виконано

*

довідка від
01.03.2019 №
050/18-1364

довідка від
06.12.2018 №
050/18-8359

довідка від
23.01.2019 №
050/18-470

довідка від
02.01.2019 №
050/18-34

160
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28.11.2018

Товариство з обмеженою
відповідальністю "АРТІГАС"

Товариство з обмеженою
відповідальністю "УКРБУД
ДЕВЕЛОПМЕНТ"
28.11.2018
Приватне акціонерне товариство
"ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ
КОМБІНАТ № 1"

162

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ
28.11.2018 "УКРБУД ІНВЕСТ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЗАТИШНІ
ОЗЕРА"

163

Товариство з обмеженою
29.11.2018 відповідальністю "АмаркордАлекс"

Будівництво житлового комплексу з прибудованими
приміщеннями торгівельного призначення на вул. Ревуцького
(перетин з вулицею Вишняківською) в Дарницькому районі м.
Києва, а саме: - житловий будинок літ. «А» (№ 1 за ГП)
загальною площею 29 825,90 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир
– 21 439,40 кв.м, площа вбудовано-прибудованих та
прибудованих приміщень – 781,40 кв.м, загальна площа МЗК – 7
605,10 кв.м)
(за даними технічної інвентаризації ТОВ «БТІ ЮКРЕЙНІАН
ГРУП»); - житловий будинок літ. «Б» (№ 2 за ГП) загальною
площею 18 094,90 кв.м
(в т.ч. загальна площа квартир – 12 826,80 кв.м, площа
вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих
приміщень – 94,20 кв.м, загальна площа МЗК – 5 173,90 кв.м) (за
даними технічної інвентаризації ТОВ «БТІ ЮКРЕЙНІАН
ГРУП»); - громадський будинок літ. «В» загальною площею
113,40 кв.м (в т.ч. площа нежитлових приміщень – 5,00 кв.м,
площа нежитлового приміщення (вбудована трансформаторна
підстанція) – 108,40 кв.м) (за даними технічної інвентаризації
ТОВ «БТІ ЮКРЕЙНІАН ГРУП»)

вул. Ревуцького
(перетин з
вулицею
Вишняківською)

Дарницький

50771,9

7 091 630,48

виконано

Будівництво паркінгу літ. «3А» загальною площею 14 847,90
кв.м (в т.ч. вбудовані, вбудовано-прибудовані та прибудовані
приміщення загальною площею 262,50 кв.м) та громадського
(виробничого) будинку літ. «1В» загальною площею 429,90 кв.м
(в т.ч. вбудовані, вбудовано-прибудовані та прибудовані
32920218 приміщення загальною площею 261,70 кв.м, розподільчий пункт
узвіз Герцена, 32
25594168 загальною площею 168,20 кв.м) (за даними технічної
інвентаризації Товариства з обмеженою відповідальністю
«ПРОФІ П.Л.Ю.С.») у складі ІІІ черги проекту будівництва
комплексу житлових будинків з вбудованими приміщенями на
узвозі Герцена, 32 у Шевченківському районі м. Києва
(коригування)

Шевченківський

15277,8

131 469,36

виконано

39066158
35417256

Будівництво 1, 2 секції житлового будинку літ. "1А" загальною
площею 19210,80 кв.м (в т.ч загальна площа квартир 13435,20
кв.м, загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та
прибудованих приміщень 199,00 кв.м, загальна площа технічних
приміщень 1579,30 кв.м (в т.ч ТП площею 132,90 кв.м)) (за
бульв. Кольцова,
даними технічної інвентаризації ТОВ "ПРОФІ П.Л.Ю.С.") в
7А
складі І пускового комплексу проекту будівництва
багатофункціонального комплексу в складі приміщень
житлового призначення, торговельно-розважальних та офісних
приміщень на бульварі Кольцова, 7А у Святошинському районі
м. Києва.

Святошинський

19210,8

2 924 659,54

виконано

22949271

просп.
Реконструкція приміщень нежитлового будинку під торгівельно- Голосіївський
офісні приміщення літ. "А" загальною площею 6704,90 кв.м (за (колишня 40даними технічного паспорта ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") річчя Жовтня), 30А

Голосіївський

6704,9

1 461 386,52

виконано

39096161

довідка від
03.12.2018 №
050/18-8216

довідка від
03.01.2019 №
050/18-40

довідка від
13.12.2018 №
050/18-8540

*

164

165

166
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Товариство з обмеженою
30.11.2018 відповідальністю "ЄЛІКОН
ЛТД"

Державне підприємство "Чайка"
Державне публічне акціонерне
30.11.2018
товариство "Будівельна
компанія "Укрбуд"

03.12.2018 Фізичні особи

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ІНВЕСТБУДСІСТЕМ"
04.12.2018
Товариство з обмеженою
відповідальністю
"СІТІБУДСЕРВІС"

24103325

Будівництво торгово-розважального комплексу з підземними
торговими та технічними приміщеннями літ. "А" загальною
площею 16552,20 кв.м (в т.ч площа технічних приміщень 1612,50 кв.м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ
"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД")

перетин
Оболонського
проспекту та
вулиці Героїв
Дніпра

31245250
3329831

Будівництво (секцій 4, 5, 6) житлового будинку літ. "Ф"
загальною площею 24150,50 кв.м (в т.ч загальна площа квартир
17423,10 кв.м, загальна площа вбудованих, вбудованоприбудованих та прибудованих приміщень 1080,60 кв.м,
загальна площа технічних приміщень 1964,40 кв.м) (за даними
вул. Гарматна,38
технічної інвентаризації Товариства з обмеженою
відповідальністю "ПРОФІ П.Л.Ю.С.") в складі ІІ черги проекту
будівництва житлово-офісного комплексу з підземним паркінгом
по вул. Гарматній,38 у Солом`янському районі м. Києва
(коригування)
Реконструкція з переплануванням нежитлового приміщення
вул. Данченка
"офісу" № 145 загальною площею 135,20 кв.м (за даними
Сергія, 1, корп.
технічного паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю
№2
"Армовірбуд")

Будівництво мікрорайонів І, ІІ, 1 п.к. ІІІ, 1 п.к. VІ у
багатофункціональному житловому районі на вул. Маршала
Гречка та проспекті Правди (просп. Правди навпроти перетину з
проспектом Василя Порика) у Подільському районі м. Києва (І
мікрорайон, коригування), а саме (VІ черги): - 1 пусковий
комплекс: житловий будинок № 6.1 за ГП загальною площею 28
463,00 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 19 203,00 кв. м.,
39878641 площа вбудованих нежитлових приміщень 1 551,00 кв. м); - 2
37025544 пусковий комплекс: житловий будинок № 6.2 за ГП загальною
площею 14 402,00 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 9 726,00
кв. м., площа вбудованих нежитлових приміщень 678,00 кв. м); 3 пусковий комплекс: житловий будинок № 6.3 за ГП загальною
площею 16 029,00 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 10 448,00
кв. м., площа вбудованих нежитлових приміщень 641,00 кв. м) та
ТП № 6.4 за ГП загальною площею 186,82 кв. м.

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

Оболонський

16552,20

3 746 876,76

виконано

Солом`янський

24150,5

5 564 273,88

виконано

Подільський

135,2

75,24

виконано

Подільський

58894,00

14 770 615,20

виконано

Довідка від
08.02.2019 №
050/18-886

довідка від
29.05.2019 №
050/18-3205

довідка від
28.12.2018 №
050/18-9044
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Товариство з обмеженою
відповідальністю "ІНВЕСТБУДСІСТЕМ"
04.12.2018
Товариство з обмеженою
відповідальністю
"СІТІБУДСЕРВІС"

Товариство з обмеженою
04.12.2018
відповідальністю "СІА"

04.12.2018

Товариство з обмеженою
відповідальнісю "СІА"

Будівництво мікрорайонів І, ІІ, 1 п.к. ІІІ, 1 п.к. VІ у
багатофункціональному житловому районі на вул. Маршала
Гречка та проспекті Правди (просп. Правди навпроти перетину з
проспектом Василя Порика) у Подільському районі м. Києва (І
мікрорайон, коригування), а саме (ІV черги): - 1 пусковий
комплекс: житловий будинок літ. «А» (№ 4.1 за ГП) загальною
площею 31 019,20 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 21 134,30
кв. м., загальна площа нежитлових вбудованих, вбудованоприбудованих та прибудованих приміщень 1 651,20 кв. м,
загальна площа технічних приміщень 397,60 кв. м) (за даними
технічної інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП»)
(будівельна адреса: просп. Правди, 41-А); - 2 пусковий комплекс:
житловий будинок літ. «А» (№ 4.2 за ГП) загальною площею 14
429,80 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 10 831,80 кв. м.,
39878641 загальна площа нежитлових вбудованих, вбудовано37025544 прибудованих та прибудованих приміщень 626,80 кв. м, загальна
площа технічних приміщень 212,00 кв. м) (за даними технічної
інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП») (будівельна
адреса: просп. Правди, 41-Б); - 3 пусковий комплекс: житловий
будинок літ. «А» (№ 4.3 за ГП) загальною площею 16 427,80 кв.
м (в т.ч. загальна площа квартир 11 837,40 кв. м, загальна площа
нежитлових вбудованих, вбудовано-прибудованих та
прибудованих приміщень 812,00 кв. м, загальна площа
технічних приміщень 199,00 кв. м) (за даними технічної
інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП») (будівельна
адреса: просп. Правди, 41-В) та ТП літ. «А» (№ 4.4 за ГП)
загальною площею 84,30 кв. м (за даними технічної
інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП») (будівельна
адреса: просп. Правди, 41-Ж).

32669923

32669923

Будівництво (секцій 3, 4) житлового будинку № 2 літ. «А» (№ 3,
4 за ГП) загальною площею 36 353,40 кв.м (в т.ч. загальна площа
квартир 26 970,20 кв.м, загальна площа вбудованих, вбудованоприбудованих та прибудованих приміщень 2 025,60 кв.м,
загальна площа технічних приміщень 241,60 кв.м) та ТП № 14
літ. «А» (№ 14 за ГП) загальною площею 84,70 кв.м (за даними
технічної інвентаризації Товариства з обмеженою
відповідальністю «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП») в складі ІІ
черги проекту будівництва житлово-громадської забудови з
об’єктами соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури
по вул. Євгена Сверстюка (колишня вул. Марини Раскової), 4 у
Дніпровському районі м. Києва (коригування)

Будівництво (секцій 1, 2) житлового будинку літ. «А» (№ 1, 2 за
ГП) загальною площею 26 345,20 кв.м (в т.ч. загальна площа
квартир 18 564,20 кв.м, загальна площа нежитлових вбудованих,
вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 1 875,20
кв.м, загальна площа технічних приміщень 253,50 кв.м) (за
даними технічної інвентаризації Товариства з обмеженою
відповідальністю «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП») в складі І черги
проекту будівництва житлово-громадської забудови з об’єктами
соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури по вул.
Євгена Сверстюка (колишня вул. Марини Раскової), 4 у
Дніпровському районі м. Києва (коригування)

будівельна
адреса: просп.
Правди, 41-А, 41Б, 41-В, 41-Ж

Подільський

61876,8

15 315 904,56

виконано

будівельна
адреса: вул.
Євгена
Сверстюка, 6-А, 6Б

Дніпровський

36438,1

9 871 114,31

виконано

будівельна
адреса: вул.
Євгена Сверстюка
(колишня вул.
Марини
Раскової), 6

Дніпровський

26345,2

7 094 133,82

виконано

довідка від
04.03.2019 №
050/18-1402

ДОВІДКА від
04.03.2019 №
050/18-1408

довідка від
13.12.2018 №
050/18-8541

*

*
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Товариство з обмеженою
відповідальністю "СПАРІНВЕСТ"
04.12.2018
Товариство з обмеженою
відповідальністю "КНЯЖИЙ
ЗАТОН"

172

Товариство з обмеженою
відповідальністю "СПАРІНВЕСТ"
04.12.2018
Товариство з обмеженою
відповідальністю "КНЯЖИЙ
ЗАТОН"

173

Товариство з обмеженою
04.12.2018 відповідальністю "Московський
Міст ЛТД"

174

Приватне акціонерне товариство
05.12.2018 "Холдингова компанія
"Київміськбуд"

175

Приватне акціонерне товариство
05.12.2018 "Холдингова компанія
"Київміськбуд"

Будівництво житлового будинку літ. «А» (№ 1 за ГП) загальною
площею 31 339,50 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир – 24
091,20 кв.м, загальна площа нежитлових вбудованих, вбудованоприбудованих та прибудованих приміщень – 1 565,00 кв.м,
загальна площа технічних приміщень - 166,70 кв.м ) (за даними
39933663
технічної інвентаризації Товариства з обмеженою
24093093
відповідальністю «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП») у складі
проекту будівництва житлового комплексу з об’єктами
соціально-побутового призначення в 11 мікрорайоні житлового
масиву «Позняки» (Дніпровська набережна, 18) у Дарницькому
районі м. Києва (І черга).

будівельна
адреса:
Дніпровська
набережна, 16-Г

Дніпровський

31339,5

7 818 138,24

виконано

будівельна
адреса:
Дніпровська
набережна, 16-Д
та 16-Е

Дніпровський

31085,8

7 704 425,52

виконано

30472307

Будівництво контрольно-перепускного пункту літ. "2А"
загальною площею 8,90 кв.м (за даними технічного паспорта
вул.
ТОВ "ПРОФІ П.Л.Ю.С.") з влаштуванням дорожнього покриття
Куренівська,14-Б
відкритої автостоянки по вул. Куренівська,14Б в Оболонському
районі м. Києва

Оболонський

8,9

2 232,12

виконано

23527052

Реконструкція гуртожитку під житловий будинок з вбудованими
приміщеннями громадського призначення загальною площею
пров.
8231,37 кв.м (в т.ч загальна площа квартир 5 234,37 кв.м,
Коломийський,6
загальна площа вбудованих нежитлових приміщень 302,94 кв.м)

Голосіївський

8231,37

2 064 427,60

виконано

23527052

Реконструкція гуртожитку під житловий будинок з вбудованими
приміщеннями громадського призначення загальною площею
5463,97 кв.м (в т.ч загальна площа квартир 3672,60 кв.м,
вул. Освіти,14
загальна площа вбудованих нежитлових приміщень 389,98 кв.м)
на вул. Освіти, 14 у Солом'янському районі м. Києва

Солом`янський

5463,97

1 370 363,68

виконано

Дарницький

546,5

31 851,60

виконано

Дарницький

80,5

7 022,40

виконано

Будівництво житлового будинку літ. «А» (№ 2 за ГП) загальною
площею 30 930,00 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 23 822,30
кв. м, загальна площа нежитлових вбудованих, вбудованоприбудованих та прибудованих приміщень 1 563,10 кв. м,
загальна площа технічних приміщень 210,60 кв. м) та РП/ТП літ.
39933663 «А» (№ 9 за ГП) загальною площею 155,80 кв. м (за даними
24093093 технічної інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП») у
складі проекту будівництва житлового комплексу з об’єктами
соціально-побутового призначення в 11 мікрорайоні житлового
масиву «Позняки» (Дніпровська набережна, 18) у Дарницькому
районі м. Києва (ІІ черга)

довідка від
13.12.2018 №
050/18-8543

176

05.12.2018 Фізична особа

Реконструкція нежитлових приміщень 25 та 26 поверхів з
виділенням житлових та нежитлових приміщень загальною
просп.
площею 546,50 кв.м (в т.ч квартира № 171 загальною площею
Григоренка
138,40 кв.м, квартира № 172 загальною площею 138,30 кв.м,
Петра, 23
офіс з офісними приміщеннями №173 загальною площею 269,80
кв.м ) (за даними технічних паспортів ФОП Самусенка М.Г.)

довідка від
22.12.2018 №
050/18-8886

177

06.12.2018 Фізична особа

Реконструкція нежитлових приміщень №№1,2 (групи приміщень
№ 5) - кондитерська-кафе загальною площею 80,50 кв.м (за
вул. Анни
даними технічного паспорту Фізичної особи - підприємця
Ахматової, 14-А
Пашківського Дмитра Петровича)

*

178

Обслуговуючий кооператив
"Житлово-будівельний
06.12.2018
кооператив "ПЛАТИНУМ
ХОЛЛ"

довідка від
13.12.2018
№050/18-8544

179

06.12.2018 Фізична особа

довідка від
28.12.2018 №
050/18-8999

180

06.12.2018

довідка від
17.12.2018 №
050/18-8651

довідка від
27.12.2018 №
050/18-8974

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЛТ-ІНВЕСТ"

Товариство з обмеженою
відповідальністю "КЕРКА"

181

07.12.2018

182

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ІДЕАЛ СТАР
БУД"
07.12.2018
Товариство з обмеженою
відповідальністю "СКМ
"КОМПАНІ"

40977232

Будівництво житлового будинку загальною площею 2595,00 кв.м
(в т.ч загальна площа квартир 2021,80 кв.м, площа вбудованих
вул.
нежитлових приміщень 573,20 кв.м (в т.ч місця загального
Докучаєвська, 5-А
користування - 211,20 кв.м, підземний паркінг - 362,00 кв.м))

560 036,40

виконано

пров. Мічуріна,
буд. 19-Б

Печерський

415,1

44 040,48

виконано

37334271

Реконструкція офісної будівлі літ. "А" з розширенням і
надбудовою загальною площею 2924,50 кв.м (за даними
технічної інвентаризації ТОВ "БТІ ЮКРЕЙНІАН ГРУП")

вул. Кирилівська
(колишня вул.
Фрунзе), 121-А

Подільський

2924,5

651 026,64

виконано

40341307

Реконструкція нежилого приміщення № 18 (в літ. "А") та
приміщення № 3 з їх об`єднанням, надбудовою та влаштуванням
вул. Межигірська,
додаткових вхідних груп загальною площею 773,50 кв.м (за
63
даними технічного паспорту Товариства з обмеженою
відповідальністю "ГЛОБАЛБУД ЮКРЕЙН")

Подільський

773,50

76 468,92

виконано

Дарницький

3299,4

827 489,52

виконано

Солом`янський

34749,8

8 693 179,44

виконано

Дарницький

8646,6

768 100,08

виконано

Харківське шосе,
210

Дарницький

536,7

134 604,36

виконано

вул. Калинова, 21
(мікрорайон
Жуляни)

Солом`янський

516,00

129 412,80

виконано

Подільський

1874,5

158 154,48

виконано

Реконструкція нежитлової будівлі з паркінгом під
адміністративно-складський комплекс літ. "А" загальною
41203420
площею 3299,40 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ
41187011
"ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ,
РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОЦІНКИ НЕРУХОМОГО МАЙНА")

вул. Дніпровська
набережна, 28-В

Будівництво житлового комплексу з підприємствами соціальнокультуного, побутового обслуговування, спорудами для
зберігання індивідуального автотранспорту на вул. Новопольова,
2 у Солом`янському районі м. Києва, а саме І черга: - секції А:
загальною площею 20 619,90 кв.м (в т.ч загальна площа квартир вул. Новопольова,
16612,90 кв.м, загальна площа вбудованих нежитлових
2
приміщень 1016,70 кв.м (в т.ч котельня площею 88,00 кв.м)); секції Д: загальною площею 14129,90 кв.м (в т.ч загальна площа
квартир 11 637,30 кв.м, загальна площа вбудованих нежитлових
приміщень 397,90 кв.м)

Товариство з обмеженою
07.12.2018 відповідальністю
"УКРПРОММЕТТОРГ"

31746996

184

Головне управління
Міністерства внутрішніх справ
України в місті Києва
07.12.2018
Товариство з обмеженою
відповідальністю "УКБУД
ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Реконструкція адміністративного будинку під гуртожиток літ. "Л08592201 2" загальною площею 8646,60 кв.м (за даними технічної
вул.
32920218 інвентаризації Товариства з обмеженою відповідальністю
Бориспільська, 19
"ПРОФІ П.Л.Ю.С.")

довідка від
26.12.2018 №
050/18-8903

185

Товариство з обмеженою
07.12.2018 відповідальністю "СТАТУС
БУД-ПРЕМІУМ"

40786606

довідка від
22.12.2018
№050/18-8888

186

10.12.2018 Фізична особа

довідка від
12.12.2018
№050/18-8521

187

Товариство з обмеженою
11.12.2018 відповідальністю "БІЗНЕС СІТІ
СОЛЮШНС"

довідка від
23.01.2019 №
050/18-464

2595

Реконструкція квартири № 8 загальною площею 415,10 кв.м (за
даними технічного паспорту Товариства з обмеженою
відповідальністю "Проекттехсервісбуд")

183

*

Солом`янський

41374488

Будівництво І черги спортивно-оздоровчого комплексу з
торгівельними приміщеннями, об`єктами соціального
призначення у складі багатофункціонального комплексу, а саме:
торгово-офісної будівлі літ. "Ф" загальною площею 536,70 кв.м
Будівництво садибного (індивідуального) житлового будинку
літ. "А" загальною площею 516,00 кв.м (за даними технічного
паспорту Київського міського бюро технічної інвентаризації та
реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна)

Реставрація нежилого будинку - пам`ятки архітектури та
містобудування, історії місцевого значення (охоронний номер № узвіз
283/1-Кв) з пристосуванням під готель та приміщення
Андріївський, 2
громадського призначення літ. "А" загальною площею 1874,50

довідка від
28.12.2018
№050/18-9039

188

11.12.2018 Фізична особа

довідка від
04.02.2019 №
050/18-772

189

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ПРОМІНЬ"
11.12.2018 Товарпство з обмеженою
вцповiдальнiстю "ФУДТЕХНОЛОДЖI"

довідка від
22.12.2018 №
050/18-8847

190

11.12.2018 Фізична особа

191

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Молодіжний
житловий комплекс "Оболонь"
Товариство з обмеженою
11.12.2018
відповідальністю
"ІНВЕСТИЦІЙНОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
ОБРІЙ"

Довідка
видана на
частину
об`єкта
про
виконання
умов договору
пайовоi участі
за IV, V, VI,
VІІ черги та
ТП N15 лiт.
"Г" від
17.12.2018
№050/18-8637

ДОВІДКА
ВІД
22.12.2018 №
050/18-8848

192

Комунальне підприємство
"КИЇВТРАНСПАРКСЕРВІС",
11.12.2018
Товариство з обмеженою
відповідальністю "КИЇВ-АРТ"

Реконструкція житлового будинку літ. «А» загальною площею 6
364,90 (в т.ч. загальна площа квартир 4 737,70 кв.м, загальна
площа паркінгу 207,00 кв.м, загальна площа нежитлових
приміщень 184,10 кв.м, загальна площа місць загального
користування 1 236,10 кв.м) (за даними технічної інвентаризації
Товариства з обмеженою відповідальністю «ОРЕНТ»)
Будівництво об’єкту громадського харчування (кафе) літ. «А»
30630920 загальною площею 446,90 кв.м (за даними технічної
40371198 інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП»).
Будівництво садибного (індивідуального) житлового будинку
літ. "А" загальною площею 799,80 кв.м (за даними технічного
паспорту ПП ПКБ "Хебітет")
Будівництво житлового комплексу по вул. Тираспольській, 43 у
Подільському районі м. Києва (коригування), а саме:
- Будівництво житлового будинку літ. «В» загальною площею 60
361,00 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 43 302,10 кв. м,
площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих
приміщень 2834,50 кв. м, площа технічних приміщень 4 231,00
кв. м) та ТП № 15 літ. «Г» загальною площею 103,70 кв. м (за
даними технічної інвентаризації ТОВ «БУДЕКСПЕРТ-1»), в т.ч:
ІV черга: житловий будинок № 4 загальною площею 22 433,10
кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 15 655,40 кв. м, загальна
площа нежитлових (вбудованих) приміщень 1 145,10 кв. м,
площа підвалу 1 404,50 кв. м, площа технічного поверху 188,40
кв. м);
V черга: житловий будинок № 4а загальною площею 20 223,20
кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 14 602,80 кв. м, загальна
21618448
площа нежитлових (вбудованих) приміщень 1 075,90 кв. м,
39556547
площа підвалу 1 263,10 кв. м, площа технічного поверху 126,50
кв. м);
VІ черга: житловий будинок № 3 загальною площею 8 931,50 кв.
м (в т.ч. загальна площа квартир 6 401,20 кв. м, загальна площа
нежитлових (вбудованих) приміщень 494,10 кв. м, площа
підвалу 578,30 кв. м, площа технічного поверху 52,40 кв. м);
VІІ черга: житловий будинок № 5 загальною площею 8 773,20
кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 6 642,70 кв. м, загальна
площа нежитлових (вбудованих) приміщень 119,40 кв. м, площа
підвалу 560,50 кв. м, площа технічного поверху 57,30 кв. м);
ТП № 15 літ. «Г» загальною площею 103,70 кв. м;
- XI черга: житловий будинок № 6 загальною площею 9 391,61
кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 6 192,16 кв. м, загальна
Будівництво наземного паркінгу з об’єктами транспортної
інфраструктури та будівлею громадського призначення
загальною площею 4 219,50 кв.м (в т.ч. заклад громадського
35210739 харчування літ. «А» загальною площею 788,00 кв.м, будівля
35265987 громадської вбиральні літ. «А» загальною площею 39,00 кв.м,
паркінг № 1 загальною площею 1 467,70 кв.м та паркінг № 2
загальною площею 1 924,80 кв.м) (за даними технічної
інвентаризації ФОП Дорошенка Олександра Васильовича)

вул. Болсуновська
(колишня Сергія
Струтинського),
21, 23

Печерський

6364,9

1 544 401,32

виконано

просп. Перемоги,
138

Святошинський

446,9

118 282,30

виконано

вул. Вакуленчука,
4

Дарницький

799,8

200 589,84

виконано

вул.
Тираспольська, 43

Подільський

149198,87

21 197 044,95

виконано

Святошинський

4219,5

207 411,60

виконано

вул.
Святошинська,
просп. Перемоги
та пл. Героїв
Бреста

довідка за ІІІ
пусковий від
15.03.2019 №
050/18-1676

довідка за І
пусковий ІІІ
черги від
18.12.2018 №
050/18-8711;
довідка за 2
пусковий ІІІ
черги від
18.06.2019 №
050/18-3589
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12.12.2018

Товариство з обмеженою
відповідальністю "Максимум"

32860384

Будівництво IV черги комплексу будівель житлового та
соціально-культурного призначення з вбудовано-прибудованими
торговельно-офісними приміщеннями та паркінгом по вул.
вул.
Воскресенській, 7 у Дніпровському районі м. Києва, а саме:
Воскресенська, 7
ІІІ пусковий комплекс: житловий будинок літ. «А» (№ 3 (13 за
ГП)) загальною площею 34 159,60 кв.м (в т.ч. загальна площа
квартир 25 475,60 кв.м, загальна площа вбудованих, вбудовано-

Дніпровський

35811,87

6 662 316,34

виконано

35917915

Будівництво житлового комплексу з торгово-офісними об'єктами
та паркінгом по вул. Сурикова, 3 у Солом'янському районі м.
Києва, а саме: - ІІІ черга, 1-й пусковий комплекс: житловий
будинок № 4 (секції 402-406) загальною площею 24 356,90 кв. м
(в т.ч. загальна площа квартир 14 378,20 кв. м, площа місць
спільного користування (МСК) 3521,70 кв. м, загальна площа
вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих
приміщень 1718,00 кв. м, загальна площа технічних приміщень
176,60 кв. м, загальна площа паркінгу 4 562,40 кв. м) (за даними
технічної інвентаризації фізичної особи-підприємця Мельник
Н.І.) (будівельна адреса: вул. Богданівська, 7-Г); - ІІІ черга, 2-й
пусковий комплекс: житловий будинок літ. «А-25» № 4 (секції
вул. Сурикова, 3
401) загальною площею 9 998,10 кв. м (в т.ч. загальна площа
квартир 7 773,90 кв. м, площа місць спільного користування
(МСК) 1 736,80 кв. м, площа вбудованих, вбудованоприбудованих та прибудованих приміщень 408,40 кв. м, площа
технічних приміщень 79,00 кв. м) (за даними технічної
інвентаризації фізичної особи-підприємця Мельник Н.І.)
(будівельна адреса: вул. Богданівська, 7-Г); - ІV черга: житловий
будинок № 5 загальною площею 16 265,37 кв. м (в т.ч. загальна
площа квартир 11 440,52 кв. м, загальна площа вбудованих
нежитлових приміщень 2053,95 кв. м (в т.ч. загальна площа
дитячого дошкільного закладу 1 391,60 кв. м)),ТП загальною
площею 51,70 кв. м (будівельна адреса: вул. Богданівська, 7-Д)

Солом`янський

50620,37

7 737 289,14

виконано

просп. Комарова
Космонавта, 30/28

Солом`янський

93,5

23 449,80

виконано

вул. Гната Юри,
16

Святошинський

673,9

15 875,64

виконано

Подільський

120014,82

18 318 519,78

виконано
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Товариство з обмеженою
12.12.2018 відповідальністю "РЄНТСЕРВІС"

довідка від
28.12.2018 №
050/18-9048

195

Приватне підприємство
12.12.2018
"ТАМЕРЛАН і К"

30081508

довідка від
28.12.2018 №
050/18-9047

196

12.12.2018

Приватне підприємство
"ТАМЕРЛАН і К"

30081508

*

197

12.12.2018

Товариство з обмеженою
відповідальністю "МАРТІН"

19257144

Реконструкція групи нежитлових приміщень № 135 (в літ. "А") з
прибудовою загальною площею 93,50 кв.м (за даними
технічного паспорту Приватного підприємства "ВЕЧІРНЯ
СТОЛИЦЯ")
Реконструкція груп приміщень № 144 та № 145(в літ. "А")
загальною площею 673,90 кв.м (за даними технічного паспорту
Приватного підприємства "Вечірня столиця")

Реконструкція з розширенням існуючого комплексу будівель і
споруд під багатофункціональний торгово-розважальний
комплекс на просп. Правди, 47 у Подільському районі м. Києва
(коригування), а саме:
І черга – торгово-розважальний комплекс загальною площею 118 просп. Правди, 47
169,45 кв.м (в т.ч. РП-ТП загальною площею 149,60 кв.м);
ІІ черга – будівництво ПС 110/10 кВ «Мостицька» загальною
площею 1 845,37 кв.м.

довідка від
26.04.2019 №
050/18-2658

довідка від
22.07.2019 №
050/18-4355

198

199

12.12.2018

13.12.2018

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ДІСБУД"

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ТЕРМОГАЛЬВАНІЧНИЙ
ЗАВОД"

33055528

24581125

Будівництво житлового комплексу з соціальною
інфраструктурою і паркінгом та благоустроєм прилеглої
території для загального користування населення (коригування
проекту) на вул. Генерала Жмаченка, 28 у Дніпровському районі
м. Києва, а саме:
ІІІ черга: - житловий будинок літ. «В» (№ 2) загальною площею
18 364,60 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир – 12 717,40 кв.м,
загальна площа вбудовано-прибудованих та прибудованих
нежитлових приміщень – 728,10 кв.м, загальна площа
підземного паркінгу – 2 037,10 кв.м (в т.ч. площі приміщень для
зберігання велосипедів – 17,30 кв.м)) та ТП літ. «Д» загальною
вул. Генерала
площею 172,90 кв.м (за даними технічної інвентаризації ТОВ
Жмаченка,28
«Всеукраїнське бюро технічної інвентаризації, реєстрації та
оцінки нерухомого майна»);
ІV черга: - житловий будинок літ. «Г» (№ 3) загальною площею
19 263,70 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир – 12 703,40 кв.м,
загальна площа вбудовано-прибудованих та прибудованих
нежитлових приміщень – 899,90 кв.м, загальна площа
підземного паркінгу – 2 899,50 кв.м (в т.ч. площа приміщень для
зберігання велосипедів – 178,80 кв.м)) (за даними технічної
інвентаризації ТОВ «Всеукраїнське бюро технічної
інвентаризації, реєстрації та оцінки нерухомого майна»)

Будівництво житлових будинків № 3 (ІІ черги) та № 4 (ІІІ черги)
в складі проекту будівництва житлового комплексу з торговорозважальним центром, приміщеннями громадського
призначення та підземно-наземним паркінгом на проспекті
Перемоги, 67 в Святошинському районі м. Києва, а саме:
ІІ черга:
- житловий будинок літ. «А» (№ 3) загальною площею 22 201,80
кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 16 140,20 кв. м, площа
вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих
приміщень 1 567,40 кв. м, площа місць спільного користування
(МСК) 4 302,90 кв. м, площа технічних приміщень 191,30 кв. м)
просп. Перемоги,
(за даними технічної інвентаризації ФОП Мельник Наталі
67
Ігорівни);
ІІІ черга:
- житловий будинок літ. «А» (№ 4) загальною площею 21 672,60
кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 15 582,40 кв. м, площа
вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих
приміщень 1 525,40 кв. м, площа місць спільного користування
(МСК) 4 374,70 кв. м, площа технічних приміщень 190,10 кв. м)
(за даними технічної інвентаризації ФОП Мельник Наталі
Ігорівни);

Дніпровський

37628,3

9 627 951,17

виконано

Святошинський

43874,4

7 152 577,06

виконано

довідка за 1,
2, 3 пускові
комплекси 17
черги від
17.04.2019 №
050/18-2441

200

13.12.2018

довідка від
28.12.2018 №
050/18-9046

201

13.12.2018 Приватне підприємство "НИВА"

Приватне підприємство "НЕО
ВІТА"

35372603

25407576

Будівництво житлових будинків 16, 17, 21 черги та 1, 2 та 3
пускових комплексів 20 черги у складі проекту будівництва
житлово-офісного та торговельного комплексу з вбудованоприбудованими 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 м. Києва, а саме:
16 черга:
1 пусковий комплекс:- житловий будинок № 004 (№ 004 за ГП)
загальною площею 10 944,00 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир
– 7 935,00 кв.м, загальна площа вбудованих нежитлових
приміщень – 785,00 кв.м, площа підсобних приміщень підвалу
(комори без коридору) – 125,00 кв.м);
2 пусковий комплекс:- ТП (трансформаторна підстанція) № 3 (№
019 за ГП) загальною площею 99,00 кв.м;
17 черга:
1 пусковий комплекс: - житловий будинок літер «1Ж» № 003а
(секції 301, 302, 303) загальною площею 8 774,60 кв.м (в т.ч.
загальна площа квартир – 6 417,40 кв.м, загальна площа
вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень – 267,80
кв.м) (за даними технічної інвентаризації Товариства з
обмеженою відповідальністю «РИМАН БЮРО»);
2 пусковий комплекс: - житловий будинок літер «1К» № 003b
(секції 304, 305, 306) загальною площею 8 381,50 кв.м (в т.ч.
загальна площа квартир – 6 382,90 кв.м, загальна площа
вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень – 273,10
кв.м) (за даними технічної інвентаризації Товариства з
обмеженою відповідальністю «РИМАН БЮРО»);
3 пусковий комплекс: - житловий будинок літер «1Л» № 003c
Будівництво нежитлової будівлі літ. "А" загальною площею
296,80 кв.м (за даними технічного паспорту Приватного
підприємства "Вечірня столиця")

вул.
Регенераторна, 4,
просп.
Возз`єднання, 19,
вул. Березнева,12

Дніпровський

78312,9

вул.
Борщагівська, 95Б

Шевченківський

вул. Липківського
Василя
Митрополита
(Урицького), 16-Г

пров. Оборонний,
5

довідка від
28.12.2018 №
050/18-9002
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17.12.2018 Фізична особа

Реконструкція нежитлового приміщення № 249 із
облаштуванням антресолі, загальною площею 148,50 кв.м (за
даними технічного паспорту ТОВ "МІСЬКСПЕЦСЕРВІС")

довідка від
28.12.2018 №
050/18-9049

203

17.12.2018 Фізична особа

Будівництво садибного (індивідуального) житлового будинку
літ. "А" загальною площею 469,10 кв.м (за даними технічного
паспорту ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД")

204

Товариство з обмеженою
17.12.2018 відповідальністю "АВТЕХКОМ"

Будівництво автосалону з сервісним центром літ. "А" загальною
площею 470,80 грн (за даними технічного паспорту Товариства з вул. Бальзака
обмеженою відповідальністю "БТІ ЮКРЕЙНІАН ГРУП") (І
Оноре де
черга)

довідка від
27.12.2018 №
050/18-8976

33149909

24 192 335,20

виконано

296,8

74 437,44

виконано

Солом`янський

148,5

14 220,36

виконано

Солом`янський

469,1

117 650,28

виконано

Деснянський

470,8

119 771,52

виконано

довідка від
22.07.2019 №
050/18-4356
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Товариство з обмеженою
17.12.2018 відповідальністю "СУЧАСНИЙ
КВАРТАЛ"

довідка від
27.12.2018 №
050/18-8975

206

Товариство з обмеженою
18.12.2018 відповідальністю
"БОРИСПІЛЬМІСЬКБУД"

*
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18.12.2018

довідка від
28.12.2018 №
050/18-9050

208

18.12.2018 Фізична особа

Обслуговуючий кооператив
"Житлово-будівельний
кооператив "ЗЕЛЕНИЙ
ЗАМОК"

39997182

34536374

41312704

Будівництво житлово-офісного комплексу з вбудованоприбудованими приміщеннями та паркінгом на вул. Ділова, 5 у
Печерському районі м. Києва (коригування), а саме:
- 2-й пусковий комплекс: житловий будинок Б літ. «1А»
загальною площею
18 913,80 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 15 056,60 кв. м,
площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих
приміщень 336,40 кв. м) (за даними технічної інвентаризації
ТОВ «Риман Бюро»);
- 3-й пусковий комплекс: житловий будинок А літ. «1А»
вул. Ділова, 5
загальною площею
33 131,20 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 14 574,90 кв. м,
площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих
приміщень 93,70 кв. м, загальна площа дворівневого підземного
паркінгу 15 596,80 кв. м (в т.ч. площа паркінгу
13 116,50 кв. м, площа вбудованої ТП 298,30 кв. м, загальна
площа технічних приміщень 851,60 кв. м, площа приміщень для
зберігання велосипедів 588,70 кв. м) (за даними технічної
інвентаризації ТОВ «Риман Бюро»).

Будівництво житлового комплексу на вул. Поліській в
Дарницькому районі м. Києва (коригування), а саме:
пускові комплекси №№ 3, 3а, житловий будинок № 2, секції №№
1, 2, 3, 4 загальною площею 14 030,70 кв.м (в т.ч. загальна площа
квартир – 10 605,52 кв.м, загальна площа вбудованих
вул. Поліська
нежитлових приміщень (приміщень для зберігання велосипедів)
– 485,20 кв.м, загальна площа місць загального користування – 2
939,98 кв.м) (за даними технічної інвентаризації Товариства з
обмеженою відповідальністю «БЮРО ЛІТЕР «М»)

Печерський

52045,00

10 691 338,80

виконано

Дарницький

14030,7

2 299 820,78

виконано

Будівництво житлового будинку загальною площею 1 980,00
кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 1 338,00 кв.м, площа
вбудованих нежитлових приміщень 609,00 кв.м)

вул. Мирна, 2/1

Шевченківський

1980

496 584,00

виконано

Реконструкція з частковим переплануванням квартири № 1
загальною площею 226,80 кв.м (за даними технічного паспорту
ТОВ "ЛЕКСТАТУС ГРУП")

вулиця
Монтажників,38
кв.1

Солом`янський

226,8

42 911,88

виконано

довідка від
28.12.2018 №
050/18-9026

довідка від
28.12.2018 №
050/18-9025
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Приватне акціонерне товариство
"КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ
ПОРТ", Товариство з
19.12.2018
обмеженою відповідальністю
"РІВЕРСАЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ
ЛТД"
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Приватне акціонерне товариство
"КИЇВСЬКИЙ РІЧКОВИЙ
ПОРТ", Товариство з
19.12.2018
обмеженою відповідальністю
"РІВЕРСАЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ
ЛТД"

Будівництво житлового будинку літер «А» (№ 1) в складі
проекту реконструкції майнового комплексу під
багатоквартирну забудову з вбудованими приміщеннями
громадського призначення на вул. Електриків, 23-Б у
Подільському районі (коригування І черги), а саме: І пусковий
комплекс: - секція № 2 загальною площею 5 336,10 кв.м (в т.ч.
загальна площа квартир – 3 917,60 кв.м, площа вбудованих,
вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень – 374,80
кв.м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТНІ
ІННОВАЦІЇ»); - секція № 3 загальною площею 5 695,20 кв.м (в
т.ч. загальна площа квартир – 4 097,30 кв.м, площа вбудованих,
вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень – 633,80
кв.м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТНІ
ІННОВАЦІЇ»); - секція № 4 загальною площею 5 247,00 кв.м (в
03150071
т.ч. загальна площа квартир – 3 592,20 кв.м, площа вбудованих,
40039630
вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень – 466,50
кв.м, вбудованої трансформаторної підстанції – 108,00 кв.м) (за
даними технічної інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТНІ
ІННОВАЦІЇ»); ІІ пусковий комплекс: - паркінг № 1 загальною
площею 5 390,00 кв.м (за даними технічної інвентаризації ТОВ
«ПРОЕКТНІ ІННОВАЦІЇ»); ІІІ пусковий комплекс: - секція № 1
загальною площею 5 474,30 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир
– 3 991,40 кв.м площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та
прибудованих приміщень – 626,90 кв.м) (за даними технічної
інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТНІ ІННОВАЦІЇ»);
- секція № 5 загальною площею 5 558,70 кв.м (в т.ч. загальна
площа квартир – 4 064,90 кв.м площа вбудованих, вбудованоприбудованих та прибудованих приміщень – 636,30 кв.м) (за
даними технічної інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТНІ
Будівництво житлового будинку літер «А» (№ 2) в складі
проекту реконструкції майнового комплексу під
багатоквартирну забудову з вбудованими приміщеннями
громадського призначення на вул. Електриків, 23-Б у
Подільському районі (коригування ІІ черги), а саме: І пусковий
комплекс: - секція № 1 загальною площею 5 604,50 кв.м (в т.ч.
загальна площа квартир – 4 109,80 кв.м, площа вбудованих,
вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень – 426,50
кв.м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТНІ
ІННОВАЦІЇ»); - секція № 5 загальною площею 5 534,70 кв.м (в
т.ч. загальна площа квартир – 4 078,70 кв.м, площа вбудованих,
вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень – 420,70
кв.м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТНІ
ІННОВАЦІЇ»); - секція № 6 загальною площею 5 074,60 кв.м (в
03150071
т.ч. загальна площа квартир – 3 701,50 кв.м, площа вбудованих,
40039630
вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень – 635,20
кв.м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТНІ
ІННОВАЦІЇ»); ІІ пусковий комплекс: - паркінг № 2 загальною
площею 5 390,00 кв.м (за даними технічної інвентаризації ТОВ
«ПРОЕКТНІ ІННОВАЦІЇ»); ІІІ пусковий комплекс: - секція № 2
загальною площею 5 599,60 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир
– 4 148,90 кв.м, площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та
прибудованих приміщень – 646,70 кв.м) (за даними технічної
інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТНІ ІННОВАЦІЇ»); - секція № 3
загальною площею 5 304,30 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир
– 3 695,60 кв.м, площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та
прибудованих приміщень – 996,00 кв.м) (за даними технічної
інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТНІ ІННОВАЦІЇ»); - секція № 4
загальною площею 5 714,20 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир

вул. Електриків,
23-Б

Подільський

37753,8

8 205 875,52

виконано

вул. Електриків,
23-Б

Подільський

38221,9

8 324 960,16

виконано

довідка від
17.01.2019 №
050/18-337

*

Довідка від
04.01.2019 №
050/18-112

*
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Приватне підприємство
"Інтерсервіс-2009"
Товариство з обмеженою
19.12.2018
відповідальністю
"УКРІНВЕСТБУД
ДЕВЕЛОПМЕНТ"

212

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"ІНСТРУМЕНТ ІНВЕСТ"
19.12.2018
Обслуговуючий кооператив
"Індивідуальних забудовників
"НОВОСЕЛ"

Будівництво житлових будинків А5.2, А5.4, А5.7 загальною
площею 11 586,48 кв. м (в т. ч. загальна площа квартир 9 682,95
33550691 кв. м) в складі 4 пускового комплексу ІІІ черги проекту житлове
35507847 будівництво між вул. Новомостицькою та вул. Замковецькою у
Подільському районі м. Києва

вул.
Златоустівська, 24- Шевченківський
А

2651,1

651 727,01

виконано

2 947 600,51

виконано

будівельні адреси:
вул. Замковецька,
86, вул.
Замковецька, 86А, вул. Сергія
Данченка, 22-А у
Подільському
районі м. Києва

Подільський

11586,48

пров.
Московський, 3-Г
(мікрорайон
Жуляни)

Солом`янський

873,8

222 294,72

виконано

Дарницький

440,99

112 187,86

виконано
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19.12.2018 Фізична особа

Будівництво садибного (індивідуального) житлового будинку
літ. «А» загальною площею 873,80 кв.м (за даними технічного
паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю
«ТЕХІНВЕНТАРИЗАЦІЯ»)

214

ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
19.12.2018
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"СТАРТВЕСТ"

39716927

Будівництво автокомплексу та автопарку легкових автомобілів, а
саме: будівлі АЗС з пунктом сервісного обслуговування водіїв та
вул. Канальна
пасажирів загальною площею 402,80 кв.м, будівлі мийки
самообслуговування загальною площею 38,19 кв.м

31175387

Будівництво житлового будинку з підземним гаражем та
об’єктами соціально-побутового призначення літ. «А» загальною
площею 60 218,00 кв.м (в т.ч. квартири загальною площею 20
470,70 кв.м, вбудовано-прибудовані та прибудовані приміщення
площею 33 261,50 кв.м (в т.ч. паркінг загальною площею 4
572,40 кв.м, готель № 1 площею 5 181,90 кв.м, готель № 2
просп. Перемоги,
площею 4 742,60 кв.м, офіси площею 3 761,80 кв.м, МЗК
55/2
площею 15 002,80 кв.м), МЗК (житлова частина) площею 5
248,90 кв.м, нежитлові приміщення (творчі майстерні, комори)
площею 1 236,90 кв.м) (за даними технічної інвентаризації
Товариства з обмеженою відповідальністю «БТІ ЮКРЕЙНІАН
ГРУП»)

Солом`янський

60218

14 156 240,64

виконано

21592051

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ. "Д" під офісно- вул.
складські приміщення загальною площею 316,50 кв.м (за даними Костянтинівська,
технічного паспорту Асоціації "АВІСТОР-БУД")
70

Подільський

316,5

47 471,04

виконано

Дарницький

16261,3

2 792 752,66

виконано

довідка від
04.01.2019 №
050/18-122

215

Товариство з обмеженою
19.12.2018 відповідальністю "Будівельна
компанія "Міськбудінвест"

довідка від
18.01.2019 №
050/18-379

216

19.12.2018

довідка від
21.12.2018 №
050/18-8790

Будівництво офісно-житлового будинку літер «А» загальною
36516737 площею 2 651,10 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 2 035,30
40861702 кв.м, загальна площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та
прибудованих приміщень –174,10 кв.м) (за даними технічної
інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТНІ ІННОВАЦІЇ»)
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Приватне підприємство
"ВІЛЄКС"

Товариство з обмеженою
20.12.2018 відповідальністю "ТОРГОВИЙ
ДІМ "ОРІОН-ЕКСПОРТ"

34260291

Будівництво житлового будинку літер «А» (№ 2) загальною
площею 16 261,30 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир – 11
961,00 кв.м, загальна площа вбудованих, вбудованоприбудованих та прибудованих приміщень – 1 087,20 кв.м,
загальна площа технічних приміщень – 153,40 кв.м, загальна
площа місць спільного користування (МСК) – 3 059,70 кв.м) (за
будівельна
даними технічної інвентаризації ФОП МЕЛЬНИК НАТАЛЯ
адреса: вул.
ІГОРІВНА) в складі 2 пускового комплексу І черги проекту
Олени Пчілки, 3-Б
будівництва житлового комплексу з торговим центром і
вбудованими приміщеннями офісного та соціально-побутового
призначення з підземним паркінгом у 4-му мікрорайоні
житлового масиву Позняки у Дарницькому районі м. Києва
(коригування)

довідка від
18.06.2019 №
050/18-3588

довідка від
28.12.2018 №
050/18-9001

218

Товариство з обмеженою
20.12.2018 відповідальністю
"Фірма"Інтергал"

Товариство з обмеженою
відповідальністю "РАСМУС"

219

20.12.2018

довідка від
17.01.2019 №
050/18-366

220

Приватне акціонерне товариство
20.12.2018
"Торговий дім "Хрещатик"

Довідка від
03.01.2019 №
050/18-50

221

довідка від
13.02.2019 №
050/18-050/С57-950

222

31215780

38799929

Будівництво житлового будинку літ. «А» (№ 5) загальною
площею 31 227,50 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир – 23
060,60 кв. м, площа місць спільного користування (МСК) 6
640,20 кв. м, площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та
прибудованих приміщень 1 229,60 кв. м, площа технічних
приміщень 297,10 кв. м) (за даними технічної інвентаризації
ФОП Мельник Наталі Ігорівни) у складі VI пускового комплексу
ІІ черги проекту будівництва житлово-торговельного комплексу
з вбудовано-прибудованими приміщеннями та підземним
паркінгом по вул. Петра Дегтяренка, 1 (вул. Полярній (в межах
вулиць Петра Дегтяренка та Михайла Майорова)) у
Оболонському районі м. Києва (коригування).

будівельна
адреса: вул. Сім'ї
Кульженків
(колишня вул.
Петра
Дегтяренка), 37

Будівництво офісно-житлового комплексу з блоком соціальногромадського призначення та паркінгом на просп. Перемоги, 5-б
у Шевченківському районі м. Києва (І та ІІ черги), а саме:
І черга: - житловий будинок літер «А» загальною площею 51
377,00 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир – 29 956,20 кв.м,
площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих
приміщень – 2 257,30 кв.м, площа трансформаторної підстанції просп. Перемоги,
(ТП) – 48,20 кв.м) (за даними технічної інвентаризації ПП
5-б
«ОЦКО»);
ІІ черга: - паркінг літер «Б» загальною площею 2 820,00 кв.м (в
т.ч. площа вбудованих нежитлових приміщень – 356,20 кв.м,
площа паркінгу – 2 463,80 кв.м) (за даними технічної
інвентаризації ПП «ОЦКО»).

Реконструкція нежитлового будинку-складу під офісноскладську будівлю літ. «Б» загальною площею 632,50 кв.м (за
даними технічних інвентаризацій Комунального підприємства
«Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації
права власності на об’єкти нерухомого майна»)

вул. Хрещатик, 13

20.12.2018 Фізична особа

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (магазин
непродовольчих товарів) № 43 з влаштуванням вхідної групи
загальною площею 93,20 кв.м (за даними технічного паспорту
"УКРТЕХЕКСПЕРТ")

прос.
Голосіївський
(просп. 40-річчя
Жовтня), 86/1

20.12.2018 Фізична ооба

Будівництво садибного (індивідуального) житлового будинку
літ. "А" загальною площею 487,90 кв.м (за даними технічного
паспорту ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД")

вул.
Білогородська, 19

19035521

Оболонський

31227,5

5 164 870,80

виконано

Шевченківський

54197

13 148 664,00

виконано

Печерський

632,5

100 157,28

виконано

Голосіївський

93,2

9 480,24

виконано

Святошинський

487,9

124 121,76

виконано

*
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Товариство з обмеженою
20.12.2018 відповідальністю "ТЕРЕМКИБУД"

довідка від
04.01.2019 №
050/18-113
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20.12.2018 Фізична особа

довідка від
04.01.2019 №
050/18-114
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довідка від
24.06.2019 №
050/18-3739

довідка від
28.12.2018 №
050/18-9069
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Будівництво житлового будинку № 6 (1 пускового комплексу
(секції № 00602, № 00603, № 00604), 2 пускового комплексу
(секції № 00605, № 00606, № 00607, № 00608), 3 пускового
комплексу (секції № 00609, № 00610, № 00611, № 00601))
загальною площею 32 782,00 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир
– 22 976,00 кв.м, загальна площа вбудованих нежитлових
приміщень – 773,00 кв.м, площа приміщення для зберігання
велосипедів (комор) – 352,00 кв.м) в складі проекту будівництва
житлової та громадської забудови з автовокзалом на території по
вул. Кільцева дорога, 1, 1а, 1в, обмеженої вулицями Кільцева
дорога, західною межею забудови по вулицях Теремківській та
Жулянській і міською межею, у Голосіївському районі м. Києва
(ІІІ черга)

вул. Кільцева
дорога, 1, 1а, 1в,
обмеженої
вулицями
Кільцева дорога,
західною межею
забудови по
вулицях
Теремківській та
Жулянській і
міською межею

Голосіївський

32782

8 339 740,80

виконано

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ. "А" загальною
вул. Кільцева
площею 2 194,60 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ
дорога, 22-б
"Українське бюро технічної інвентаризації та оцінки майна")

Святошинський

2194,6

558 306,24

виконано

20.12.2018 Фізична особа

Реконструкція приміщення з влаштуванням антресолі в
нежитловій будівлі літ. "А" загальною площею 681,3 кв.м (за
даними технічного паспорту ТОВ "УКРТЕХЕКСПЕРТ")

вул. Кільцева
дорога, 22-А

Святошинський

681,3

120 585,60

виконано

Товариство з обмеженою
відповідальністю «РІВЕР
АРТБУД»
Товариство з обмеженою
20.12.2018
відповідальністю
«ДОМОБУДІВЕЛЬНА
КОМПАНІЯ «ФУНДАМЕНТ»

Будівництво житлово-офісного комплексу з паркінгом та
вбудовано-прибудованими приміщеннями громадського
призначення літ. «А» загальною площею 24 883,30 кв. м (в т.ч.
загальна площа квартир 14 767,10 кв. м, площа вбудованоприбудованих та прибудованих приміщень 1 456,80 кв. м,
загальна площа паркінгу 4 883,50 кв. м) (за даними технічної
інвентаризації ТОВ «БТІ ЮКРЕЙНІАН ГРУП»)

вул. Річна, 4

Шевченківський

24883,3

3 393 704,68

виконано

вул. Велика
Васильківська
(колишня
Червоноармійська
), 98

Голосіївський

10567,4

2 360 424,96

виконано

вул. Кирилівська
(колишня
Фрунзе), 74

Подільский

6212,00

1 334 913,12

виконано

вул. Ризька, 73Г

Шевченківський

150,4

11 727,84

виконано
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Товариство з обмеженою
20.12.2018 відповідальністю "ІРПІНЬБУДПРОЕКТ-ПЛЮС"

довідка від
17.01.2019 №
050/18-340
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Публічне акціонерне товариство
20.12.2018
"Фармак"

довідка від
28.12.2018 №
050/18-9052

229

20.12.2018 Фізична ооба

40571961

40827352
40048603

35467438

00481198

Реконструкція існуючої будівлі з будівництвом офісного
комплексу з підземним паркінгом літ. «А» загальною площею 10
567,40 кв.м (в т.ч. площа підземного паркінгу 1 289,00 кв.м) (за
даними технічної інвентаризації Фізичної особи-підприємця
Нестеренко Олени Миколаївни)
Реконструкція будівлі корпусу № 7 цеху № 5 під складський
корпус літ. «Б» загальною площею 6 212,00 кв.м (за даними
технічного паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю
«ГРАНД ПЛЮС-В»)
Реконструкція нежитлого приміщення (офісу) № 10 під квартиру
№ 451 загальною площею 150,40 кв.м (за даними технічного
паспорту ФОП Єлисеєва Л.О.) у багатоквартирному житловому
будинку

довідка від
04.01.2019 №
050/18-123

довідка
за 1 пусковий
комплекс I
черги від
16.01.2019 №
050/18-310,

довідка від
04.01.2019 №
050/18-91

довідка від
04.01.2019 №
050/18-92
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20.12.2018

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ОНІКС БІЛД"

Товариство з обмеженою
відповідальністю "РК
ТРАЄКТОРІЯ"
Комунальне підприємство з
21.12.2018 питань будівництва житлових
будинків "Житлоінвестбуд-УКБ"
Національний авіаційний
університет
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Товариство з обмеженою
відповідальністю
21.12.2018 "СПОРТБІЗЕЛЕКТ"

233

21.12.2018

Інститут хімії поверхні ім. О.О.
Чуйка НАН України
Товариство з обмеженою
відповідальністю "СМАРТ

35133361

33540479
31958324
01132330

Будівництво (секцій 1 та 2) житлового будинку літер «А»
загальною площею
29 937,40 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 20 187,60 кв.м,
площа вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих
приміщень – 2 204,30 кв.м, площа місць загального
користування – 4 616,80 кв.м, площа паркінгу – 1872,50 кв.м,
площа технічних приміщень – 1 056,20 кв.м) (за даними
вул. Польова, 73
технічної інвентаризації Приватного підприємства «КБС-100») у
складі І черги проекту будівництва протезної майстерні,
адміністративних приміщень, гаражів та кімнат відпочинку у
складі житлового комплексу за адресою: м. Київ, Солом’янський
район, вул. Польова, 73

Будівництво житлового будинку з підземним паркінгом на
проспекті Космонавта Комарова,1 на розі просп. Відрадного та
вул. Гарматної у Солом'янському районі м. Києві, а саме: І
черга: 1 пусковий комплекс: - житловий будинок літ. «А»
(Секція № 1) загальною площею 11605,50 кв. м (в т.ч. загальна
площа квартир 8063,60 кв. м, площа вбудовано-прибудованих та
прибудованих приміщень 276,30 кв. м, технічні приміщення
площею 924,00 кв. м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ
«Оксі-К Консалтинг») (будівельна адреса: просп. Відрадний, 2); житловий будинок літ. «А» (Секція № 2) загальною площею
14340,40 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 10590,80 кв. м,
проспект
вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 311,00 кв. Космонавта
м, технічні приміщення площею 944,30 кв. м, трансформаторна Комарова, 1 на
підстанція (ТП) загальною площею 18,00 кв. м) (за даними
розі просп.
технічної інвентаризації ТОВ «Оксі-К Консалтинг») (будівельна Відрадного та
адреса: просп. Відрадний, 2); 2 пусковий комплекс: житловий
вул. Гарматної
будинок Секція № 3 загальною площею 13764,63 кв. м (в т.ч.
загальна площа квартир 9383,21 кв. м, площа вбудованих
нежитлових приміщень 319,89 кв. м, технічні приміщення
площею 872,25 кв. м), ТП № 2 загальною площею 16,24 кв. м; 3
пусковий комплекс: житловий будинок Секція № 4 загальною
площею 14167,62 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 10170,68
кв. м, площа вбудованих нежитлових приміщень 354,74 кв. м,
технічні приміщення площею 900,93 кв. м); ІІ черга: підземний
паркінг загальною площею 9825,66 кв. м

38704800

Будівництво житлового будинку (секцій А, Б) літ. «А», «А1»
загальною площею 32 146,20 кв.м (в т.ч. загальна площа
квартир 22 688,20 кв.м, загальна площа вбудовано-прибудованих
та прибудованих приміщень, офісів 1 703,00 кв.м, загальна
вул.
площа технічних приміщень 2 686,80 кв.м) (за даними технічної Васильківська,100інвентаризації Товариства з обмеженою відповідальністю «Б-Т- а
І») у складі І та ІІ черги проекту будівництва
багатофункціонального комплексу по вул. Васильківській, 100-а
у Голосіївському районі м. Києва (коригування)

03291669
38570377

Будівництво адміністративного будинку літ. «А» загальною
площею 4 005,40 кв.м (в т.ч. площа паркінгу 488,50 кв.м,
загальна площа технічних приміщень 206,30 кв.м) (за даними
технічної інвентаризації Товариства з обмеженою

вул.
Михайлівська, 10

Солом`янський

29937,4

6 034 036,25

виконано

Солом`янський

63703,81

12 780 208,85

виконано

Голосіївський

32146,2

7 494 471,36

виконано

Шевченківський

4005,4

842 216,64

виконано

довідка від
04.01.2019 №
050/18-93
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Товариство з обмеженою
21.12.2018 відповідальністю "ПОЛЮС
ЦЕНТР"

довідка від
10.01.2019 №
050/18-223
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Фізична особа-підприємець
21.12.2018 Ковальчук Аркадій
Олександрович
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ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
21.12.2018
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙС
ДЕВЕЛОПМЕНТ"

довідка від
18.01.2018 №
050/18-354

довідка від
18.01.2019 №
050/18-381

довідка від
04.01.2019 №
050/18-101

довідка від
04.01.2019 №
050/18-95
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Товариство з обмеженою
21.12.2018 відповідальністю "ГРАНДВЕРСАЛЬ"
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Товариство з обмеженою
відповідальністю
21.12.2018 "ІНВЕСТИЦІЙНОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ
"АЛЬЯНС-ГРУП"
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Товариство з обмеженою
21.12.2018
відповідальністю "НІКА" ЛТД

Реконструкція підземої будівлі пді багатофункціональний
комплекс літ "А" загальною площею 2043,30 кв.м (за даними
технічного паспорту ТОВ "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ
ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ)

вул. Георгія
Кірпи, 2-Б

виконано

Солом`янський

2043,3

Реконструкція нежитлових приміщень № 6-9 нежитлової будівлі
просп.
літ "Е" загальною площею 150,20 кв.м (за даними технічного
Возз`єднання,1
паспорту ТОВ Юридичної компанії "ЗОЛОТІ ВОРОТА")

Дніпровський

150,2

38 210,88

виконано

41150945

Будівництво садибного (індивідуального) житлового будинку
літ. "А" загальною площею 3200,00 кв.м (за даними технічного
паспорту ТОВ "Парітет-Буд")

Деснянський

3200

814 080,00

виконано

38806202

Реконструкція офісно-торговельно-розважальних приміщень та
закладів громадського харчування, а саме: будівля літ. «А»
загальною площею 441,60 кв.м, будівля літ. «Б» загальною
площею 620,90 кв.м, будівля літ. «В» загальною площею 527,80
кв.м, будівля літ. «Г» загальною площею 132,40 кв.м, будівля
літ. «Д» 46,80 кв.м, будівля літ. «Е» загальною площею 102,60
просп. Бажана
кв.м, будівля літ. «Ж» загальною площею 47,00 кв.м, будівля літ.
Миколи, 3в
«З» загальною площею 148,90 кв.м, будівля літ. «К» загальною
площею 200,30 кв.м, будівля літ. «Л» загальною площею 39,60
кв.м, будівля літ. «М» загальною площею 161,90 кв.м, будівля
літ. «Н» загальною площею 24,40 кв.м (за даними технічного
паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю Юридична
компанія «ЗОЛОТІ ВОРОТА»)

Дарницький

2494,2

634 524,48

виконано

Дарницький

91860

23 448 048,00

виконано

Дарницький

60504,4

10 400 312,70

виконано

34693738

38780682

16399955

вул. Кисловодська
(селище Биківня)

Будівництво (секцій 1-6) житлового будинку літ. «А» (№№ 6.16.6 за ГП) загальною площею 91 860,00 кв. м (в т.ч. загальна
площа квартир 59 947,20 кв. м, площа вбудованих, вбудованоприбудованих та прибудованих приміщень 1 861,10 кв. м),
паркінгу (№№ 6.7, 6.8, 6.11 за ГП) загальною площею 9 841,00
будівельна
кв. м (в т.ч. площа ТП, РП 140,40 кв. м, площа 57 вело/місць
адреса: вул.
310,00 кв. м) (за даними технічної інвентаризації Приватного
Зарічна, 6
підприємства «ОЦКО») в складі 1 пускового комплексу ІІІ черги
будівництва житлово-рекреаційного комплексу з паркінгами між
просп. Миколи Бажана та
вул. Зарічною у Дарницькому районі м. Києва (коригування)

Будівництво (секції 1, 2, 3, 4, 5) житлового будинку літ. «А» (№
2) загальною площею 60 504,40 кв.м (в т.ч. загальна площа
квартир 44 489,84 кв.м, загальна площа нежилих приміщень – 4
264,10 кв.м (в т.ч. нежитлові приміщення – 3 927,10 кв.м,
дитячий дошкільний заклад на 60 дітей – 337,00 кв.м), площа

вул. Ревуцького,
40

462 117,60

довідка від
04.01.2019 №
050/18-100

довідка від
04.01.2019 №
050/18-99

довідка від
18.01.2019 №
050/18-377
довідка від
04.01.2019 №
050/18-050/Д359/3-121
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Товариство з обмеженою
21.12.2018 відповідальністю "МІСЬКБУД
ІНЖИНІРІНГ"

241

Товариство з обмеженою
21.12.2018 відповідальністю "МІСЬКБУД
ІНЖИНІРІНГ"

242

21.12.2018

243

21.12.2018 Фізична особа

Приватне підприємство
"ПРИВАТ-ХОЛ"

довідка від
18.01.2019 №
050/18-378

244

21.12.2018

довідка від
28.12.2018 №
050/18-9045
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21.12.2018 Фізична особа

Товариство з обмеженою
відповідальністю "КСН-ЮНІТ"

39486576

39486576

35792669

25390657

Будівництво житлового будинку літер «А» (№ 5.2) загальною
площею 11 668,50 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 8 308,60
кв.м, площа вбудованих, вбудовано-прибудованих нежитлових
приміщень – 938,70 кв.м, площа місць загального користування
(МЗК) – 2 421,20 кв.м) (за даними технічної інвентаризації
вул. Маршала
Товариства з обмеженою відповідальністю «БТІ СЕРВІС») в
Гречка та просп.
складі 5 черги, 14 пускового комплексу проекту будівництва
Правди
мікрорайону І, ІІ, ІІа багатофункціонального житлового району
на вул. Маршала Гречка та просп. Правди у Подільському районі
м. Києва (І мікрорайон, коригування)

Будівництво житлового будинку літер «А» (№ 5.3) загальною
площею 16 365,20 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 11 712,00
кв.м, площа вбудованих, вбудовано-прибудованих нежитлових
приміщень – 978,00 кв.м площа місць загального користування
(МЗК) – 3 675,20 кв.м) (за даними технічної інвентаризації
вул. Маршала
Товариства з обмеженою відповідальністю «БТІ СЕРВІС») в
Гречка та просп.
складі 5 черги, 15 пускового комплексу проекту будівництва
Правди
мікрорайону І, ІІ, ІІа багатофункціонального житлового району
на вул. Маршала Гречка та просп. Правди у Подільському районі
м. Києва (І мікрорайон, коригування)

Подільський

11668,5

2 023 995,32

виконано

Подільський

16365,2

2 673 899,74

виконано

Дарницький

890,7

226 594,08

виконано

208,6

17 222,88

виконано

Дарницький

325,00

82 680,00

виконано

Шевченківський

135,8

2 558,16

виконано

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "Е" загальною площею
890,70 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ
"МІСЬКСПЕЦЕКСПЕРТ")

просп. Бажана
Миколи, 3-Д

Реконструкція групи нежитлових приміщень №163 (в літ. "А")
загальною площею 208,60 кв.м (за даними технічного паспорту
ТОВ "СБТІ")

вул.
Златоустівська, 47- Шевченківський
49

Реконструкція торговельного комплексу загальною площею
325,00 кв.м (в т.ч. нежитлова будівля літ. «А» загальною площею
15,00 кв.м, нежитлова будівля літ. «Б» загальною площею 113,80
кв.м, нежитлова будівля літ. «В» загальною площею 8,70 кв.м,
нежитлова будівля літ. «Г» загальною площею 12,00 кв.м,
нежитлова будівля літ. «Д» загальною площею 18,00 кв.м,
вул. Декабристів,
нежитлова будівля літ. «Е» загальною площею 33,00 кв.м,
12-А
нежитлова будівля літ. «Ж» загальною площею 124,50 кв.м) (за
даними технічного паспорту Приватного підприємства
«Естімейт») з офісними і адміністративно-побутовими
приміщеннями з ринковим майданчиком

вул. Сікорського
Реконструкція квартири № 69 загальною площею 135,80 кв.м (за Ігоря
даними технічного паспорту ТОВ "Оксі-К Консалтинг")
Авіаконструктора,
буд. 1

*
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Приватне акціонерне товариство
"Київський склотарний завод"
Приватне акціонерне
товариство "Домобудівний
21.12.2018
комбінат №4"
Товариство з обмеженою
відповідальністю "ДБКПАРТНЕР"

довідка від
04.01.2019 №
050/18-98

247

22.12.2018

Фізична особа-підприємець
Гайнуллін Володимир Ілдарович

: Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А1» загальною площею вул.
277,30 кв.м (за даними технічного паспорту Товариства з
Тростянецька, 58обмеженою відповідальністю «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД»)
Б

Дарницький

довідка від
04.01.2019 №
050/18-97

248

22.12.2018

Фізична особа-підприємець
Гайнуллін Володимир Ілдарович

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «Б» загальною площею
39,30 кв.м (за даними технічного паспорту Товариства з
обмеженою відповідальністю «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД»)

вул.
Тростянецька, 58Б

довідка від
04.01.2019 №
050/18-96

249

22.12.2018

Фізична особа-підприємець
Гайнуллін Володимир Ілдарович

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «В» загальною площею
25,80 кв.м (за даними технічного паспорту Товариства з
обмеженою відповідальністю «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД»)

вул.
Тростянецька, 58Б

довідка від
17.01.2019 №
050/18-050/Ж19-323

250

22.12.2018 Фізична особа

довідка від
10.01.2019 №
050/18-220
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Товариство з обмеженою
26.12.2018 відповідальністю "СПБІНВЕСТ"

252

Приватне підприємство
26.12.2018
"ГРЕМАЛЬДІ"

*

довідка від
18.01.2019 №
050/18-380

253

26.12.2018 Приватне підприємство "ВОЯЖ"

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЕТРЕКС"

*

254

26.12.2018

Довідка від
04.01.2019 №
050/18-050/П387/3-103
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26.12.2018 Фізична особа

256

26.12.2018

довідка від
18.01.2019 №
050/18-364

Приватне підприємство
"ПІДСКАРБІЙ"

00293278
05503160
37856080

32735861

39323668

23730362

31955150

33344569

Будівництво житлового будинку 1 (№1 за ГП) загальною
площею 86 549,32 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 60 139,68
кв.м, площа вбудованих нежитлових приміщень 1 234,77 кв.м),
будівельна
ІТП з насосною та котельною (№5.1 за ГП) загальною площею
адреса: пров.
278,40 кв.м, РП/ТП (№6.1 за ГП) загальною площею 185,74 кв.м
Балтійський, 5
в складі 1 пускового комплексу І черги проекту будівництва
багатофункціонального житлового кварталу І по провулку
Балтійському, 23 в Оболонському районі м. Києва

Оболонський

87013,12

12 135 961,60

виконано

277,3

70 545,12

виконано

Дарницький

39,3

9 997,92

виконано

Дарницький

25,8

6 563,52

виконано

вул. Алексухіна,
24

Святошинський

2490,4

633 557,76

виконано

бульв. Тараса
Шевченка, 4

Шевченківський

7026,6

562 580,16

виконано

Оболонський

3323,21

839 547,99

виконано

Дарницький

523,1

133 076,64

виконано

Печерський

1806,8

439 760,93

виконано

Будівництво (садибного) індивідуального житлового будинку
літ. "А" загальною площею 1470,50 кв.м (за даними технічного вул. Редутна, 32
паспорту ТОВ "Київське міське бюро технічної інвентаризації").

Печерський

1470,5

374 095,20

виконано

Реконструкція групи нежитлових приміщень № 1 літ. «Б» –
торгівельного центру загальною площею 93,30 кв.м (за даними Харківське шосе,
технічного паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю 158к
«АЛАМАК-77»)

Дарницький

93,3

23 735,52

виконано

Будівництво садибного (індивідуального) житлового будинку
літ. «А» загальною площею 2490,40 кв.м (за даними технічного
паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю «ПАРІТЕТБУД»)
Реставрація з пристосуванням для потреб сучасного
використання готелю літ. "А", "Г" загальною площею 7 026,60
кв.м (за даними технічної інвентаризації ТОВ
"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП")
Будівництво торгівельного комплексу загальною площею 3
300,11 кв.м та ТП-10/04 кВ загальною площею 23,10 кв.м в
складі І черги проекту будівництва об’єктів побутового
обслуговування та відкритої автостоянки на просп. Героїв
Сталінграду, 12-г у Оболонському районі м. Києва

просп. Героїв
Сталінграду, 12-г

Реконструкція торгового центру загальною площею 523,10 кв. м
(в т.ч. літ. «А» загальною площею 424,10 кв. м, літ. «Б»
загальною площею 99,00 кв. м) (за даними технічного паспорту
вул. Зарічна, 44К
Товариства з обмеженою відповідальністю
«УКРТЕХЕКСПЕРТ»)

Будівництво розважального комплексу загальною площею 1
806,80 кв.м (в т.ч. площа технічних приміщень 78,18 кв.м)

Центральний парк
культури та
відпочинку у
Печерському
районі

довідка від
21.01.2019 №
050/18-402

довідка від
27.05.2019 №
050/18-3154

довідка від
10.01.2019 №
050/18-224
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26.12.2018

Товариство з обмеженою
відповідальністю "ЮВАЛСЕРВІС"

258

УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКЕ
ТОВАРИСТВО З
ОБМЕЖЕНОЮ
26.12.2018 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УЗАЙ"
Товариство з обмеженою
відповідальністю "РОЯЛ ХАУЗ
ГРУП"

259

Спільне українсько-німецьке
товариство з обмеженою
27.12.2018
відповідалністю з іноземною
інвестицією "КЕРШЕР"

30043530

Реконструкція торгівельного комплексу, а саме: - приміщень
нежитлової будівлі літ. «Г» загальною площею 325,10 кв. м (за
даними технічного паспорту Товариства з обмеженою
відповідальністю «Благобудконсалт»); - приміщень нежитлової
будівлі літ. «А» загальною площею 442,00 кв. м (за даними
технічного паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю
«Благобудконсалт»); - приміщень торгівельного комплексу літ.
«М» загальною площею 1 201,00 кв. м (за даними технічного
паспорту Комунального підприємства Київської міської ради
«Київське міське бюро технічної інвентаризації»); Будівництво
торгівельного комплексу, а саме: - ринкового майданчика літ.
«Ж» з частковою реконструкцією нежитлових приміщень під
автомиючий комплекс загальною площею 321,20 кв. м (за
даними технічного паспорту Товариства з обмеженою
просп. Петра
відповідальністю «Благобудконсалт»); - нежитлової будівлі літ.
Григоренка, 32-Д
«З» загальною площею 151,60 кв. м та літ. «К» загальною
площею 95,40 кв. м (за даними технічного паспорту Товариства
з обмеженою відповідальністю «Фокус Проект»); - нежитлової
будівлі літ. «Р» загальною площею 500,00 кв. м (за даними
технічного паспорту Комунального підприємства Київської
міської ради «Київське міське бюро технічної інвентаризації»);
- нежитлової будівлі літ. «С» загальною площею 401,80 кв. м (за
даними технічного паспорту Комунального підприємства
Київської міської ради «Київське міське бюро технічної
інвентаризації»); - нежитлової будівлі літ. «Т» загальною
площею 300,00 кв. м (за даними технічного паспорту
Комунального підприємства Київської міської ради «Київське
міське бюро технічної інвентаризації»)

Будівництво житлового будинку літ. «В2» (№ В-2 за ГП)
загальною площею
22 406,50 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир – 15 712,50 кв.м,
загальна площа вбудованих приміщень – 1 906,40 кв.м (в т.ч.
площа нежитлових приміщень – 1 759,40 кв.м, площа приміщень
котельні – 145,20 кв.м), загальна площа апартаментів – 972,00
24367001
кв.м) (за даними технічної інвентаризації Товариства з
39549278
обмеженою відповідальністю «БЮРО ЛІТЕР М») в складі ІІ
черги проекту будівництва та експлуатації
багатофункціонального житлово-торгівельного комплексу на
вул. Михайла Максимовича (колишній Онуфрія Трутенка), 24 у
Голосіївському районі м. Києва.

25196004

вул. Михайла
Максимовича
(колишній
Онуфрія
Трутенка), 24

Реконструкція автозаправного комплексу з влаштування
додаткового автомобільного газоправного обладнання, а саме:
просп.
будівлі автозаправочного комплексу літ. "А" загальною площею
Броварський, 16406,70 кв.м, навісу літ. "Б" площею забудови 232,20 кв.м та
А
навісу літ. "В" площею забудови 6,80 кв.м (за даними технічного
паспорту "БТІ ЮКРЕЙНІАН ГРУП").

Дарницький

3738,1

950 972,64

виконано

Голосіївський

22406,5

5 723 880,43

виконано

Деснянський

645,7

17 324,64

виконано

довідка від
11.01.2019 №
050/18-245
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27.12.2018

Товариство з обмеженою
відповідальністю ТРАНСБУД"

32530098

Реконструкція автозаправного комплексу з влаштування
додаткового автомобільного газоправного обладнання, а саме:
будівлі операторної літ. "Б" загальною площею 281,00 кв.м,
побутово-складської будівлі літ. "В" загальною площею 120,20
кв.м, навісу літ. "Г" загальною площею 225,60 кв.м, та ТП літ.
"Д" загальною площею 13,20 кв.м (за даними технічного
паспорту ТОВ "БТІ ЮКРЕЙНІАН ГРУП")

довідка від
21.01.2019 №
050/18-400

261

27.12.2018

Товариство з обмеженою
відповідальністю "СК "МІДАС"

38484058

Реконструкція приміщень будівлі складу літ. "К" загальною
площею 7146,90 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ
"ДОКУМЕНТИ-Україна")

вул. Зодчих, 5-А

Святошинський

640,00

10 226,88

виконано

вул. Вербова, 4-А

Оболонський

7146,9

481 354,80

виконано

Святошинський

15804,8

2 525 235,86

виконано

Шевченківський

42,00

432,48

виконано

Оболонський

4 473,60

984 528,00

виконано

Святошинський

8 535,50

912 960,20

виконано

Деснянський

2 899,70

737 683,68

виконано

Дарницький

531,5

22 008,15

виконано

Будівництво житлового будинку № 8 (за ГП) загальною площею
15 652,44 кв. м (в т. ч. загальна площа квартир 11 634,34 кв. м) та
господарської прибудови з вбудованою трансформаторною
підстанцією (ТП 10/0,4кВ) № 8а (за ГП) загальною площею
152,36 кв.м (в т.ч. площа господарських приміщень 14,80 кв.м,
вул. Стеценка
площа приміщення трансформаторної підстанції 137,56 кв.м) в
складі 7 пускового комплексу ІІ черги проекту будівництва
житлового комплексу на вул. Стеценка у Святошинському
районі м. Києва

*
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Товариство з обмеженою
27.12.2018 відповідальністю "ЖК
"Стеценка"

довідка від
04.01.2019 №
050/18-050/А377/3-118
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27.12.2018 Фізична особа

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення № 1-А
торгівельного призначення з влаштуванням окремої вхідної
групи загальною площею 42,00 кв. м (за даними технічного
паспорту Асоціації "АВІСТОР-БУД")

вул. Рейтарська,
21/13

264

Товариство з обмеженою
27.12.2018 відповідальністю "СИСТЕМНІ
ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ"

Реконструкція будівлі виробничої кузні літ. «Е,Е’» під
адміністративну та сервісно-побутову будівлю літ. «Н» (№ 10 та
№ 11) загальною площею 513,90 кв.м та будівництвом
громадської будівлі літ. «П» (№ 5) загальною площею 303,40
кв.м, об’єкту обслуговування автотранспорту літ. «О» (№ 9)
загальною площею 222,40 кв.м, адміністративно-торговельної та
сервісно-побутової будівлі літ. «М» (№ 12 та № 14) загальною
площею 3 433,90 кв.м в складі І черги проекту реконструкції
комплексу будівель і споруд під адміністративні будівлі і
споруди з комплексом автопослуг на просп. Степана Бандери, 32
в Оболонському районі м. Києва

просп. Степана
Бандери
(колишній
Московський), 32

довідка від
04.01.2019 №
050/18-102
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Приватне акціонерне товариство
27.12.2018 «Київський санітарно-технічний
завод»

довідка від
04.01.2019 №
050/18-К375/2-120
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27.12.2018 Фізична особа

довідка від
18.04.2019 №
050/18-2452

довідка від
12.06.2019 №
050/18-3497
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27.12.2018 Фізична особа

40196292

38322089

01412450

Реконструкція будівель офісно-складського комплексу, а саме:
пропускний пункт літ. «В» загальною площею 49,40 кв.м, офісно- вул. Сім’ї
складська будівля літ. «Д» загальною площею 8 440,40 кв.м,
Сосніних, 7
котельня літ. «Е» загальною площею 45,70 кв.м (за даними
Будівництво зблокованого житлового будинку літ. «А»
загальною площею 2 899,70 кв.м (в т.ч. загальна площа
вул. Радистів,
нежитлових приміщень 587,80 кв.м) (за даними технічного
30,32
паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю «Центр
юридичних послуг» «Ліга професіоналів»).
Реконструкція квартири № 153 з розділенням на 5 окремих
квартир, а саме: квартира № 153-1 загальною площею 149,90
кв.м, квартира № 153-2 загальною площею 99,70 кв.м, квартира вул. Дніпровська
набережна, 19-А
№ 153-3 загальною площею 104,20 кв.м, квартира № 153-4
загальною площею 62,10 кв.м, квартира № 153-5 загальною
площею 115,60 кв.м (за даними технічних паспортів Товариства
з обмеженою відповідальністю «Експерт Прайм»).

довідка від
04.01.2019 №
050/18-050/С370/3-370
довідка від
23.01.2019 №
050/18-050/К36-474
довідка від
23.01.2019 №
050/18-050/К37-481
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27.12.2018 Фізична особа

Будівництво садибного (індивідуального) житлового будинку
літ. «А» загальною площею 717,20 кв. м (за даними технічного
паспорту ТОВ «Бюро технічної інвентаризації»)

вул. Яблунева, 3
(мікрорайон
Жуляни)

Солом`янський

717,20

182 455,68

виконано

27.12.2018 Фізична особа

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення №309
(туристичне агенство та приміщення авіакаси) з влаштуванням
вул. Бориса
вхідної групи загальною площею 68,40 кв.м (за даними
Гмирі, 16
технічного паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю
«Оксі-К Консалтинг»).

Дарницький

68,40

381,60

виконано

27.12.2018 Фізична особа

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення № 10
(магазин продовольчих та непродовольчих товарів) з
влаштуванням вхідних груп загальною площею 68,30 кв. м (за
даними технічного паспорту Товариства з обмеженою
відповідальністю «Оксі-К Консалтинг»).

Дарницький

68,30

330,72

виконано

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

вул. Бориса
Гмирі, 16

