
Довідка від 

17.02.2020 №050/18-

1143

01 22.01.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Компанія "ВЕСТА-І"
33194684

Будівництво житлового будинку літ. "А" (№ 5 за ГП) загальною площею 9908,00 

кв.м (в т.ч загальна площа квартир 7590,60 кв.м, площа вбудованих, вбудовано-

прибудованих та прибудованих приміщень 481,20 кв.м, загальна площа 

технічних приміщень 115,90 кв.м) (за даними технічної інвентаризації Фізичної 

особи-підприємця Мельник Наталі Ігорівни) у складі ІІІ черги проекту 

будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими 

приміщеннями по вул. Академіка Каблукова, 23, 23-А у Солом`янському районі 

м. Києва

вул. Академіка Каблукова, 23, 23-

А
Солом`янський 9908 2877702,35 виконано

Довідка від 

05.02.2020 № 050/18-

050/М-3/2-807

02 24.01.2020 Фізична особа

Реконструкція нежитлових приміщень під салон кваси (група приміщень 1а 

(приміщення 1-16)) з влаштуванням вхідної групи загальною площею 144,70 

кв.м (за даними технічного паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю 

"АЛАМАК-77")

проспект Повітрофлотський,52 Солом`янський 144,7 702 виконано

Довідка від 

31.01.2020 № 050/18-

703

03 27.01.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Вікторія Сенс 1"
30550505 Реконструкція  приміщень нежитлової будівлі літ. "Г" (ресторан) загальною 

площею 405,00 кв.м (за даними технічного паспорту Приватного підприємства 

"Бюро технічної інвентаризації та оцінки")

вул. Кибальчича Миколи, 11-А Дніпровський 405 218700 виконано

Довідка від 

31.01.2020 № 050/18-

702

04 28.01.2020

Територіальне управління Державної 

судової адміністрації України в. м. Києві   

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ВВ ІНВЕСТ"

26268059  

32455634

Реконструкція адміністративної будівлі літ. "А" загальною площею 5511,30 кв.м 

(за даними технічної інвентаризації Комунального підприємства Київської 

міської ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації")

вул. Якуба Коласа, 25-27-А Святошинський 5511,3 2239650 виконано

Довідка від 

11.02.2020 № 050/18-

975

05 30.01.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"АвтоНафта"
30531388

Реконструкція автозаправної станції літ. «А» загальною площею 

245,60 кв. м та навісу літ. «Б» площею забудови 189,70 кв. м (за даними 

технічного паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю «БТІ 

ЮКРЕЙНІАН ГРУП») з влаштуванням автомобільного газозаправного 

обладнання.

вул. Володимира Брожка 

(колишня вул. 

Кіровоградська),38а

Голосіївський 401,5 87750 виконано

Довідка від 

11.02.2020 № 050/18-

985

06 03.02.2020

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"АКРОН ІНВЕСТ"

Приватне акціонерне товариство 

"Холдингова компанія "Київміськбуд"

38204466 

23527052

Будівництво житлового будинку літ. «А» (№ 4) загальною площею 16 221,60 

кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 12 564,30 кв.м, загальна площа вбудованих, 

вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 612,30 кв.м (в т.ч. площа 

нежитлових вбудованих приміщень 522,00 кв.м, площа місць для зберігання 

велосипедів 90,30 кв.м), площа технічних приміщень 187,90 кв.м) (за даними 

технічної інвентаризації Товариства з обмеженою відповідальністю 

«КИЇВСЬКИЙ ЦЕНТР ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ») у складі 4 пускового комплексу І 

черги проекту реконструкції існуючого комплексу будівель під житлово-офісний 

комплекс з приміщеннями громадського призначення по вул. Каховській, 60 у 

Дніпровському районі м. Києва (коригування).

вул. Каховська, 60 Дніпровський 16221,6 4 711 983,76        виконано

07 05.02.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Гледфарм ЛТД"
20075891

Реконструкція нежитлового адміністративно-офісного будинку з прибудовою 

(без зміни функції) літ. "А" Загальною площею 3 367,90 кв.м (в т.ч паркінг 

загальною площею 556,30 кв.м) (за даними технічного паспорту Товариства з 

обмеженою відповідальністю "Всеукраїнське бюро технічної інвентаризації, 

реєстрації та оцінки нерухомого майна")

вул. Алма-Атинська, 58 Дніпровський 3367,9 1 242 000,00        виконано

Довідка від 

19.02.2020 № 050/18-

1188

08 07.02.2020

Комунальне підприємство з утримання та 

експлуатації житлового фонду спеціального 

призначення "Спецжитлофонд"

31454734

Реконструкція з надбудовою житлового будинку літ. "А" загальною площею 

3831,00 кв.м (в т.ч загальна площа квартир 2607,70 кв.м, загальна площа 

вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 362,90 кв.м) 

(за даними технічної інвентаризації Товариства з обмеженою відповідальністю 

"Бюро технічної інвентаризації")

вул. Дмитрівська, 60/19 Шевченківський 3831 1 125 854,28        виконано

09 10.02.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Т.І.М"
35632550

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "62" з об`єднанням групи приміщень № 1 

та № 2 загальною площею 1947,00 кв.м (за даними технічного паспорту 

Товариства з обмеженою відповідальністю "БТІ-ЄВРОФАСП")

проспект Академіка,1 Голосіївський 1947 560 196,00           виконано

Стан 

виконання

Інформація щодо договорів пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва укладених у 2020 році станом на 01.03.2020

Довідка про 

виконання умов 

договору

№ договору
Дата реєстрації

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

Загальна 

площа,           

кв.м.

Розмір пайової 

участі по 

договору



Довідка від 

02.03.2020 № 050/18-

1528

10 11.02.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ВК - ІНВЕСТБУД"
32000954

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

12419,00 кв.м (в т.ч загальна площа квартир 8848,80 кв.м, площа вбудованих, 

вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 941,00 кв.м, загальна 

площа технічних приміщень 166,80 кв.м) та розподільчого пункту суміщеного з 

трансформаторною підстанцією літ. "1Б" (№ 12 за ГП) загальною площею 194,90 

кв.м (за даними технічної інвентаризації Товариства з обмеженою 

відповідальністю "РИМАН БЮРО") у складі І пускового комплексу І черги 

проекту будівництва житлового комплексу з об`єктами соціально-громадського 

призначення по вул. Маршала Гречка, 10-б у Подільському районі м. Києва 

(коригування)

вул. Маршала Гречка, 10-б Подільська 12419 3 600 676,54        виконано

Довідка від 

21.02.2020 № 050/18-

1247

11 11.02.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ОЛІМПІЯ-СПОРТ-ЕКСПРЕС"
23510301

Реконструкція нежитлової будівлі під будівлю для потреб автовласників літ. "Б" 

загальною площею 4581,00 кв.м (в т.ч технічні приміщення загальною площею 

337,70 кв.м) (за даними технічної інвентаризації Товариства з обмеженою 

відповідальністю "Бюро технічної інвентаризації")

вул. Пулюя,8-А Солом`янський 4581 2 291 382,00        виконано

Довідка від 

25.02.2020 № 050/18-

1358

12 11.02.2020

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ГДК-Компанйон"     

Підприємство у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю "Ремонтник"

31988385   

21604937

Будівництво з подальшою реконструкцією з розширенням будівлі літ. "А" 

загальною площею 509,40 кв.м (в т.ч група приміщень № 1, 8 загальною 

площею 197,30 кв.м, група приміщень № 2-7 загальною площею 312,10 кв.м) (за 

даними технічної інвентаризації Комунального підприємства Київської міської 

державної адміністрації "Київське міське бюро технічної інвентаризації та 

реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна")

вул. Маяковського Володимира, 

73б
Деснянський 509,4 275 076,00           виконано

13 12.02.2020

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ФІАНІТ", Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Житлоекономія"

32377750    

32212775

Будівництво житлового будинку літ. "А" (№ 2 за ГП) загальною площею 

19702,90 (в т.ч загальна площа квартир 15297,10 кв.м, площа вбудованих, 

вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 557,40 кв.м) у складі 10 

пускового комплексу І черги проекту будівництва 20-го мікрорайону житлового 

масиву Вигурівщина-Троєщина у Деснянському районі м. Києва. Житлові 

будинки № 1-3 (коригування)

вул. Закревського Миколи, 101-Б Деснянський 19702,9 6 277 187,00        
Термін сплати 

не настав

Довідка від 

21.02.2020 № 050/18-

050/КО-6

14 12.02.2020

Бабенко Тетяна Сергіївна 

Бірзолов Валерій Степанович 

Кліщ Ігор Миколайович

2376503556   

2271103357    

3531606249

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

939,20 кв.м (за даними технічного паспорту Фізичної особи-підприємця Білика 

Андрія Васильовича)

вул. Лубенська, 10-А Печерський 939,2 358 793,18           виконано



Довідка від 

21.02.2020 № 050/18-

050/КО-6

15 12.02.2020

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ІНВЕСТ-БУДСІСТЕМ"   

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"СІТІБУДСЕРВІС"

37025544    

39878641

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 

(VІІ черги): 

-  1, 4 пускові комплекси: житловий будинок літ. «А» (№№ 7.1 та 7.5 за ГП) 

загальною площею 

32 289,90 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 21 995,60 кв. м, загальна площа 

вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 2 815,20 кв. 

м, загальна площа технічних приміщень 364,70 кв. м) (за даними технічної 

інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП») (будівельна адреса: вул. 

Олександра Олеся, 4-А); 

- 2 пусковий комплекс: житловий будинок літ. «А» (№ 7.2 за ГП) загальною 

площею 

14 452,30 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 11 012,00 кв. м, загальна площа 

вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 882,00 кв. м, 

загальна площа технічних приміщень 81,40 кв. м) (за даними технічної 

інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП») (будівельна адреса: вул. 

Олександра Олеся, 4-Б); 

- 3 пусковий комплекс: житловий будинок літ. «А» (№ 7.3 за ГП) загальною 

площею 

14 713,90 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 10 635,90 кв. м, загальна площа 

вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 867,70 кв. м, 

загальна площа технічних приміщень 220,40 кв. м) (за даними технічної 

інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП») (будівельна адреса: вул. 

Олександра Олеся, 4) та ТП літ. «А» (№ 7.4 за ГП) загальною площею 

93,80 кв. м (за даними технічної інвентаризації ТОВ 

«ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП») (будівельна адреса: вул. Олександра Олеся, 4-Г);

вул. Олександра Олеся, 4-А, 4-Б, 

4, 4-Г
Подільський 61549,9 17 864 847,65      виконано

16 13.02.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«СІТІ-ФОРУС»
38546894

Будівництво житлового комплексу з вбудовано-прибудованими нежитловими 

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

районі м. Києва, а саме:

ІІ черга: житловий будинок літ. «1В» (№ 2) загальною площею 19 241,30 кв.м (в 

т.ч. загальна площа квартир 14 679,20 кв.м, площа вбудованих, вбудовано-

прибудованих та прибудованих приміщень 825,90 кв.м, загальна площа 

технічних приміщень 268,50 кв.м) (за даними технічної інвентаризації 

Товариства з обмеженою відповідальністю «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ «КВАДРАНТ»);

ІІІ черга: житловий будинок літ. «1Г» (№ 2А) загальною площею 27 634,00 кв.м 

(в т.ч. загальна площа квартир 20 923,30 кв.м, площа вбудованих, вбудовано-

прибудованих та прибудованих приміщень 1 055,40 кв.м, загальна площа 

технічних приміщень 

370,10 кв.м) (за даними технічної інвентаризації Товариства з обмеженою 

відповідальністю «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ «КВАДРАНТ»).

вул. Академіка Заболотного, 15 Голосіївський 46875,3 13 588 041,39      
Термін сплати 

не настав

17 13.02.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ВК – ІНВЕСТБУД»
32000954

Будівництво житлового будинку літ. «А» (№ 2 за ГП) загальною площею 

18 446,00 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 13 129,60 кв.м, площа вбудованих, 

вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 1 638,30 кв.м, загальна 

площа технічних приміщень 221,00 кв.м) (за даними технічної інвентаризації 

Фізичної особи-підприємця Мельник Наталі Ігорівни) у складі 2 пускового 

комплексу І черги проекту будівництва житлового комплексу з об’єктами 

соціально-громадського призначення по вул. Маршала Гречка, 10-б у 

Подільському районі м. Києва (коригування).

вул. Маршала Гречка, 10-б Подільський 18446 5 355 963,00        
Термін сплати 

не настав



Довідка від 

02.03.2020 № 050/18-

1570

18 13.02.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЛАРА»
13680870

Реконструкція нежитлових приміщень з № 1 по № 22, №№ 6а, І (групи 

приміщень № 217) 

з розподілом на п’ять окремих нежитлових приміщень №№ 1-5 (групи 

приміщень № 217) в літ. «А»  загальною площею 694,10 кв. м (за даними 

технічного паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю «БТІ-

ЄВРОФАСП»).

вул. Богдана Гаврилишина 

(колишня Ванди Василевської), 6 
Шевченківський 694,1 15 066,00             виконано

Довідка від 

25.02.2020 № 050/18-

1356

19 14.02.2020
Акціонерне товариство «Перший 

український міжнародний банк»
14282829

Реконструкція частини групи нежитлових приміщень № 1244 загальною площею 

120,30 кв. м (за даними технічного паспорту Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Корунд Консалтінг») під відділення АТ «ПУМБ».

вул. Княжий Затон, 2/30 Дарницький 120,3 162,00                  виконано

Довідка від 

21.02.2020 № 050/18-

050/КО-54/1-1249

20 17.02.2020 Фізичні особи -

Реконструкція квартири № 1 з влаштуванням вхідної групи загальною площею 

47,00 кв.м (за даними технічного паспорту Комунального підприємства 

«Київське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на 

об’єкти нерухомого майна»).

бульвар Перова, 25 Дніпровський 47 41,14                    виконано

21 17.02.2020

УКРАЇНСЬКО-ТУРЕЦЬКЕ ТОВАРИСТВО 

З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

«УЗАЙ»,

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«РОЯЛ ХАУЗ ГРУП»

39549278

Будівництво житлового будинку літ. «А2» (№ Б-2 за ГП) загальною площею 

23 727,50 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 16 163,50 кв. м, площа 

вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 1 701,40 кв. 

м, площа апартаментів 1 373,60) в складі 

2 пускового комплексу ІІ черги проекту будівництва та експлуатації 

багатофункціонального житлово-торговельного комплексу на вул. Михайла 

Максимовича (колишній Онуфрія Трутенка), 24 у Голосіївському районі м. 

Києва.

вул. Михайла Максимовича 

(колишня Онуфрія Трутенка), 24
Голосіївський 23727,5 6 973 037,70        виконано

22 19.02.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ТЕРМОГАЛЬВАНІЧНИЙ ЗАВОД»
24581125

Будівництво житлового будинку літ. «А» (№ 5 за ГП) загальною площею 22 

421,40 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 16 291,80 кв.м, площа вбудованих, 

вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 1 831,60 кв.м, загальна 

площа технічних приміщень 207,30 кв.м) (за даними технічної інвентаризації 

Фізичної особи-підприємця Мельник Наталі Ігорівни) у складі V черги проекту 

будівництва житлового комплексу з торгово-розважальним центром, 

приміщеннями громадського призначення та підземно-надземним паркінгом на 

проспекті Перемоги, 67 у Святошинському районі м. Києва (коригування).

просп. Перемоги, 67 Святошинський 22421,4 652 879,71           
Термін сплати 

не настав

Довідка від 

02.03.2020 № 050/18-

1534

23 21.02.2020 Фізична особа -

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (магазин непродовольчих 

товарів) № 43 з влаштуванням окремої вхідної групи загальною площею 43,00 

кв.м (за даними технічного паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП»).

Підстава: Технічний паспорт Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП» від 06.02.2020 (інвентаризаційна справа № 00596).

бульвар Перова, 22 Дніпровський 43,0 1 080,00               виконано

довідка від 

26.02.2020 № 050/18-

1393

24 24.02.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Міжнародний виставковий центр»
30212731

Будівництво будівлі міжнародного виставкового центру літ. «Д» загальною 

площею 15 594,80 кв. м (в т.ч. технічні приміщення загальною площею 976,00 

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

відповідальністю «Ріелтер-Україна») в складі 1 пускового комплексу ІІІ черги 

проекту будівництва комплексу будівель та споруд Міжнародного виставкового 

центру у Дніпровському районі м. Києва на Броварському проспекті, 15 

(територія Лівобережного громадського центру) (коригування).

просп. Броварський, 15 Дніпровський 155974,8 7 894 152,00        виконано

25 25.02.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ПРОМ-СЕРВІС-ЮА»
41701951

Реконструкція нежитлових приміщень будівлі літ. «З» загальною площею 187,80 

кв.м (за даними технічного паспорту Фізичної особи-підприємця Зими Дмитра 

Вікторовича).
вул. Щербаківського Данила, 4 Шевченківський 187,78 101 412,00           

Термін сплати 

не настав

26 25.02.2020
Приватне підприємство «СМАРТТОРГ-

2009»
36516758

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі під автомиючий комплекс літ. «В» 

загальною площею 334,80 кв. м (за даними технічного паспорту ФОП Левко Т. 

Г.).

вул. Барбюса Анрі, 38 Печерський 334,8 180 792,00           
Термін сплати 

не настав

довідка від 

02.03.2020 № 050/18-

1527

27 25.02.2020

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНО 

КОМПАНІЯ «ВІНГЕР»

40086116
Будівництво житлового будинку садибного типу (зблокованого) літ. «А» 

загальною площею 607,10 кв. м (за даними технічного паспорту Приватного 

підприємства «ОЦКО»).

вул. Сергія Колоса (колишня 

Леніна), 169 (мікрорайон 

Жуляни) 

Солом`янський 607,1 231 924,34           виконано



28 25.02.2020 Фізична особа -
Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (офіс) № 17 з влаштуванням 

вхідної групи загальною площею 41,00 кв.м (за даними технічного паспорту 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ»).

вул. Гарматна, 49 Солом`янський 41,0 918,00                  виконано

29 25.02.2020 Фізична особа -

Реконструкцію квартири під нежитлове приміщення № 65 з влаштуванням 

вхідної групи загальною площею 64,50 кв. м (за даними технічного паспорта 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ»).

просп. Перемоги, 106/2 Святошинський 64,5 1 242,00               виконано

30 26.02.2020 Фізична особа -

Реконструкція житлового будинку садибного типу літ. «А» загальною площею 

389,10 кв. м (в т.ч. технічні приміщення загальною площею 34,60 кв. м) та 

будівництво господарської будівлі – сараю літ. «Б» площею забудови 14,80 кв. м 

(за даними технічного паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Регіональне бюро оцінки»).

вул. Лубенська, 4а Печерський 389,1 141 079,99           

31 26.02.2020 Фізична особа -
Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (офіс) № 1 з влаштуванням 

вхідної групи загальною площею 48,00 кв.м (за даними технічного паспорту 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ»).

вул. Гарматна, 40 Солом`янський 48,0 1 458,00               виконано

32 26.02.2020 Фізична особа -

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (офісне приміщення)№ 102 з 

влаштуванням вхідної групи загальною площею 44,00 кв.м (за даними 

технічного паспорта Товариства з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТРАЛЬНЕ 

БТІ")

просп. Миру, 6 Дніпровський 44 1 296,00               виконано

33 27.02.2020

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ГІДРОІНЖ-БУД", Національна академія 

нацк України

35223224, 

00019270

Житлове та культурно-побутове будівництво по вул. Метрологічній у 

Голосіївському районі м. Києва (ІІ черга. Коригування), а саме: 

- 1 пусковий комплекс: торгівельний центр літ. «А» (№ 10) загальною площею 

2 551,70 кв. м (за даними технічної інвентаризації Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Межрегіональний сервіс-центр технічної інвентаризації»); 

- 2 пусковий комплекс: громадський будинок літ. «А» (№ 11) загальною площею 

19 395,60 кв. м (за даними технічної інвентаризації Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Межрегіональний сервіс-центр технічної інвентаризації»); 

- 3 пусковий комплекс: житловий будинок літ. «А» (№ 12) загальною площею 

5 224,10 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 3 165,70 кв. м, площа вбудованих, 

вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 192,10 кв. м) (за даними 

технічної інвентаризації Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Межрегіональний сервіс-центр технічної інвентаризації»);

- 4 пусковий комплекс: житловий будинок літ. «А» (№ 16/1) загальною площею 

4 782,60 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 3 123,60 кв. м, площа вбудованих, 

вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 421,40 кв. м) (за даними 

технічної інвентаризації Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Межрегіональний сервіс-центр технічної інвентаризації»);

- 5 пусковий комплекс: житловий будинок літ. «А» (№ 17) загальною площею 

8 078,90 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 5 361,00 кв. м, площа вбудованих, 

вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 323,20 кв. м) (за даними 

технічної інвентаризації Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Межрегіональний сервіс-центр технічної інвентаризації»);

- 6 пусковий комплекс: житловий будинок літ. «А» (№ 18) загальною площею 

13 011,80 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 8 107,40 кв. м) та котельня літ. 

«Б» загальною площею 81,50 кв. м (за даними технічної інвентаризації 

Товариства з обмеженою відповідальністю «Межрегіональний сервіс-центр 

технічної інвентаризації»);

- 7 пусковий комплекс: житловий будинок літ. «А» (№ 19) загальною площею 

4 651,70 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 3 290,60 кв. м, площа вбудованих, 

вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 60,40 кв. м) та ТП-1 літ. 

«Б» загальною площею 

62,90 кв. м (за даними технічної інвентаризації «Товариства з обмеженою 

відповідальністю Межрегіональний сервіс-центр технічної інвентаризації»);

- 8 пусковий комплекс: житловий будинок літ. «А» (№ 20) загальною площею 

8 789,60 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 6 061,70 кв. м, площа вбудованих, 

вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 340,90 кв. м) (за даними 

технічної інвентаризації «Товариства з обмеженою відповідальністю 

Межрегіональний сервіс-центр технічної інвентаризації»);

вул. Метрологічна Голосіївський

2551,70

81,5

62,9

63,10

13011,80

4651,70

8789,60

9686,50

7068,70

14 075 973,21      
термін сплати не 

настав

34 27.02.2020 Фізична особа -

Нежитлова будівля літ. «В» загальною площею 247,50 кв. м (за даними 

технічного паспорту Комунального підприємства Київської міської ради  

«Київське міське бюро технічної інвентаризації»).

просп. Лісовий, 18 Деснянський 247,5 133 650,00           
термін сплати не 

настав



35 28.02.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"БК "БУД"
397219631

Реконструкція будівлі житлово-комерційного призначення літ. "А" загальною 

площею 6450,60 кв.м (за даними технічного паспорту Товариства з обмеженою 

відповідальністю "Бюро технічної інвентаризації, оформлення землі та 

нерухомості")

вул. Центральна, 21Б Дарницький 6450,6 1 895 702,33        
термін сплати не 

настав

36 28.02.2020 Фізична особа -
Реконструкція квартири № 24 загальною площею 69,70 кв.м (за даними 

технічного паспорту ПП "Приват-Інвест")

вул. Митрополита Василя 

Липківського (колишня 

Урицького),30

Солом`янський 69,7 1 181,40               
термін сплати не 

настав

37 28.02.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"УМК"
32670844

Будівництво житлового будинку № 3 (секції 1-3) загальною площею 31453,97 

кв.м (в т.ч загальна площа квартир 18848,66 кв.м, площа вбудованих 

нежитлових приміщень 1231,20 кв.м) в складі 3 пускового комплексу ІІ черги 

проекту будівництва житлового комплексу з об`єктами обслуговування 

населення по вул. О. Трутенка, 3 у Голосіївському районі м. Києва (коригування)

 вул. О. Трутенка, 3 Голосіївський 31453,97 9 243 692,70        
термін сплати не 

настав

38 28.02.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ІНЖПРОЕКТСЕРВІС-АРС», 
32423822

Будівництво багатоповерхового житлового будинку з вбудованими 

нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом літ. «А» загальною 

площею 24 931,20 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 17 618,10 кв.м, площа 

вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 621,00 кв.м, 

загальна площа паркінгу 2 201,40 кв.м) та трансформаторної підстанції літ. «Б» 

загальною площею 78,30 кв.м (за даними технічної інвентаризації Товариства з 

обмеженою відповідальністю «МЕЖРЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІС-ЦЕНТР 

ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ»).

вул. Гродненська, 14 (літ. А) Дніпровський 24931,2 6 679 833,62        
термін сплати не 

настав


