
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

довідка від 

02.03.2020 № 050/18-

1526

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

довідка від 

25.02.2020 № 050/18-

1355

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

Інформація щодо договорів пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва укладених у 2020 році станом на 26.06.2020

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

Стан 

виконання



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

довідка від 

21.02.2020 № 050/18-

050/КО-6

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        виконано

довідка від 

21.02.2020 № 050/18-

050/КО-6

14 12.02.2020 Фізичні особи -

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

довідка від 

02.03.2020 № 050/18-

1789

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      виконано

довідка від 

02.03.2020 № 050/18-

1675

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        виконано



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

довідка від 

18.03.2020 № 050/18-

1954

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

довідка від 

13.03.2020 № 050/18-

1848

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           виконано

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

довідка від 

19.03.2020 № 050/18-

1979

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           виконано

довідка від 

19.03.2020 № 050/18-

1978

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           виконано



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

довідка від 

04.03.2020 № 050/18-

050/М-61/2-1649

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

довідка від 

04.03.2020 № 050/18-

050/Л-59/3-1646

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

довідка від 

23.03.2020 № 050/18-

2044

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           виконано

довідка від 

04.03.2020 № 050/18-

050/Я-62/2-1648

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

довідка від 

04.03.2020 № 050/18-

1650

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

довідка від 

27.03.2020 № 050/18-

2163

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      виконано



довідка від 

19.03.2020 № 050/18-

050/Т-50/2-1977

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           виконано

довідка від 

11.03.2020 № 050/18-

1790

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        виконано

довідка від 

11.03.2020 № 050/18-

050/КО-58/2-1791

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               виконано

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        
Частково 

сплачено, Борг

довідка від 

06.03.2020 № 050/18-

1707

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        виконано

довідка від 

23.03.2020 № 050/18-

2050

39 03.03.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ТЕРМОГАЛЬВАНІЧНИЙ ЗАВОД»
24581125

Будівництво житлового будинку літ. «А» (№ 6 за ГП) загальною площею 20 

264,80 кв.м (в т.ч. загальна площа квартир 14 727,40 кв.м, площа вбудованих, 

вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 1 531,70 кв.м, загальна 

площа технічних приміщень 213,90 кв.м) (за даними технічної інвентаризації 

Фізичної особи-підприємця Мельник Наталі Ігорівни) у складі VІ 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 20264,8          5 892 558,49 виконано

довідка від 

11.03.2020 № 050/18-

1788

40 03.03.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«БІМІС»
38454196

Реконструкція групи нежитлових приміщень № 26 (літ. «Д») з влаштуванням 

антресольного поверху загальною площею 2 117,85 кв.м (за даними технічного 

паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю «АРХ-ЮСТ-ПРОЕКТ»).

вул. Казимира Малевича, 86 Голосіївський 2117,85             516 974,40 виконано

довідка від 

21.05.2020 № 050/18-

3273

41 03.03.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Рів’єра»
31810029

Реконструкція торгівельного комплексу з прибудовою адміністративних 

приміщень літ. «А» загальною площею 2 684,60 кв. м (за даними технічної 

інвентаризації Товариства з обмеженою відповідальністю «Бюро технічної 

інвентаризації міжрегіональне»).

вул. Сиваська, 1А Дніпровський 2684,6             669 546,00 виконано

довідка від 

19.03.2020 № 050/18-

050/Г-78/2-1982

42 03.03.2020 Фізична особа

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (офіс) № 4 з влаштуванням 

вхідної групи загальною площею 42,30 кв.м (за даними технічного паспорту 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ»).

вул. Бойчука Михайла, 6-А Печерський 42,3                    432,00 довідка

довідка від 

19.03.2020 № 050/18-

050/Г-77/2-1983

43 03.03.2020 Фізична особа

Реконструкцію квартири під нежитлове приміщення (офіс) № 47 з влаштуванням 

вхідної групи загальною площею 40,20 кв. м (за даними технічного паспорта 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ»).

вул. Цитадельна, 7 Печерський 40,2                    324,00 довідка

довідка від 

19.03.2020 № 050/18-

050/К-76/2-1980

44 03.03.2020 Фізична особа

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (офіс) № 298 з 

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

технічного паспорта Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛЬНЕ 

БТІ»).

просп. Повітрофлотський, 52 Солом`янський 44                    648,00 довідка

довідка від 

19.03.2020 № 050/18-

050/Л-79/2-1981

45 03.03.2020 Фізична особа

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення № 24 з влаштуванням 

вхідної групи загальною площею 62,40 кв.м (за даними технічного паспорту 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ»).

вул. Богдана Гаврилишина 

(колишня Ванди Василевської), 

13

Шевченківський 62,4                    810,00 довідка



46 03.03.2020

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Фірма швидко»,

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Бренд Стар»

16306379

39729077

Будівництво житлового будинку 1 загальною площею 8 032,89 кв. м (в т.ч. 

загальна площа квартир 5 066,24 кв. м, загальна площа вбудованих нежитлових 

приміщень 473,64 кв. м) в складі 1 пускового комплексу проекту будівництва 

громадсько-житлового комплексу по 

вул. Фрунзе, 37, 37 (літера «А») у Подільському районі м. Києва (коригування).

вул. Кирилівська (колишня 

Фрунзе), 37, 37 (літера «А») 
Подільський 8032,89          2 360 705,71 Борг

довідка від 1.03.2020 

№ 050/18-050/А-82/2-

1847

47 04.03.2020 Фізична особа

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (офісне приміщення) № 2 з 

влаштуванням вхідної групи загальною площею 68,00 кв. м (за даними 

технічного паспорта Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛЬНЕ 

БТІ»).

вул. Доброхотова Академіка, 

20/19
Святошинський 68                 3 618,00 виконано

довідка від 1.03.2020 

№ 050/18-050/Г-75/2-

1845

48 04.03.2020 Фізична особа

Реконструкцію квартири під нежитлове приміщення (офіс) № 39 з влаштуванням 

вхідної групи загальною площею 72,00 кв. м (за даними технічного паспорта 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ»).

вул. Єреванська, 3 Солом`янський 72                 1 512,00 виконано

довідка від 1.03.2020 

№ 050/18-050/К-74/2-

1849

49 04.03.2020 Фізична особа

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (салон краси) № 39 з 

влаштуванням вхідної групи загальною площею 43,00 кв.м (за даними 

технічного паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛЬНЕ 

БТІ»).

вул. Русанівська набережна, 22 Дніпровський 43,0                 1 080,00 виконано

довідка від 1.03.2020 

№ 050/18-050/М-

73/2-1844

50 04.03.2020 Фізична особа

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (офіс) № 4 з влаштуванням 

вхідної групи загальною площею 40,00 кв.м (за даними технічного паспорту 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ»).

вул. Голосіївська, 14 Голосіївський 40,0                 1 242,00 виконано

довідка від 

12.03.2020 № 050/18-

050/Я-81/2-1801

51 04.03.2020 Фізична особа

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (офісне приміщення) № 31 з 

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

технічного паспорта Товариства з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТРАЛЬНЕ 

БТІ»).

вул. Фучика Юліуса, 5 Солом`янський 48,0                 3 564,00 виконано

довідка від 

09.04.2020 № 050/18-

2394

52 04.03.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«РІЕЛ ІСТЕЙТ МЕНЕДЖМЕНТ»
40172182

Перепланування групи нежитлових приміщень № 1в, № 2в в групу нежитлових 

приміщень № 1в, № 2в, № 3в  загальною площею 242,60 кв. м (за даними 

технічного паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕКСПЕРТНО-

ЮРИДИЧНЕ БЮРО «ГРИВНА-ПЛЮС»).

Майдан Незалежності, 2 Шевченківський 242,6             131 004,00 виконано

довідка від 

09.04.2020 № 050/18-

2392

53 04.03.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«БЦ «МАЙДАН ПЛАЗА»
33745617

Перепланування групи нежитлових приміщень № 1, № 3, № 5, № 7, № 9, № 11, 

№ 13, № 15, № 17, № 19 загальною площею 6 790,30 кв. м (за даними технічного 

паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю «Бюро технічної 

інвентаризації, оформлення землі та нерухомості»).

Майдан Незалежності, 2 Шевченківський 6790,3             165 564,00 виконано

довідка від 

12.03.2020 № 050/18-

050/М-41/3-1846

54 05.03.2020 Фізична особа

Реконструкцію квартири під нежитлове приміщення (салон краси) № 39 з 

влаштуванням окремої вхідної групи загальною площею 52,70 кв. м (за даними 

технічного паспорта Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛАМАК-77»).

вул. Героїв Дніпра, 43 Оболонський 52,7                    540,00 виконано

55 06.03.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Віском ЛТД»
21525862

Будівництво нежитлової будівлі літ. «А» загальною площею 409,30 кв. м (за 

даними технічного паспорту ФОП Пилишенка Андрія Васильовича)

вул. Булгакова, 17-А (на перетині 

вул. Булгакова та просп. 

Корольова)

Святошинський 409,3             221 022,00 Борг

довідка від 

19.03.2020 № 050/18-

050/КО-86/2-1976

56 13.03.2020 Фізичні особи

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення № 2 (магазин 

непродовольчих товарів) з влаштуванням окремої вхідної групи загальною 

площею 56,80 кв.м (за даними технічного паспорту ТОВ 

ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП")

вул. Герцена, 7 Шевченківський 56,8                 1 404,00 виконано

довідка від 

04.05.2020 № 050/18-

050/К-20/3-3017

57 13.03.2020 Фізична особа

Перепланування нежитлового приміщення № 563 загальною площею 90,80 кв.м 

(за даними технічного паспорту Комунального підприємства Київської міської 

ради "Київське міське бюро технічної інвентаризації")

просп. Бажана Миколи, 10 Дарницькому 90,8               16 475,40 виконано

довідка від 

22.06.2020 № 050/18-

050/Н-127/4-4011

58 16.03.2020 Фізична особа

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (офіс) № 2 з влаштуванням 

вхідної групи загальною площею 44,50 кв.м (за даними технічного паспорту 

Товариства з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ")

бульв. Лесі Українки, 30 Печерський 44,5                    702,00 виконано

довідка від 

21.05.2020 № 050/18-

050/Г-87/2-3276

59 16.03.2020 Фізична особа

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення № 111 з влаштуванням 

вхідних груп загальною площею 49,00 кв.м  (за даними технічного паспорту 

Товариства з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ")

вул. Звіринецька, 61 Печерський 49,0                 2 160,00 виконано

60 23.03.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю  

"Концепт Груп Позняки"
40192476

Реконструкція житлового будинку літ. "А" загальною площею 18 076,20 кв.м (в 

т.ч. загальна площа квартир 13 450,50 кв.м, площа вбудованих, вбудовано-

прибудованих та прибудованих приміщень 886,60 кв.м) (за даними технічної 

інвентаризації фізичної особи-підприємця Дорошенка О.В.)

вул. Кам'янська, 128 (колишня 

Дніпродзержинська)
Дарницький 18076,2          5 312 233,66 Борг



довідка від 

02.04.2020 № 050/18-

050/КО-95/2-2278

61 24.03.2020 Фізичні особи

Реконструкція нежитлового приміщення № 330 з влаштуванням антресолі 

загальною площею 130,20 кв.м (за даними технічного паспорту Товариства з 

обмеженою відповідальністю "БП ЕКСПЕРТ")

просп. Правди, 43-А Подільський 130,2               29 808,00 виконано

довідка від 

21.04.2020 № 050/18-

050/Б-9/4-2640

62 24.03.2020 Фізична особа

Будівництво житлового будинку садибного типу літ. «А» загальною площею 1 

612,00 кв.м (за даними технічного паспорту Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Бюро Технічної Інвентаризації»).

вул. Колоса Сергія, 2-е 

(мікрорайон «Жуляни»)
Солом`янський 1612,0             615 816,24 виконано

довідка від 

07.04.2020 № 050/18-

2355

63 26.03.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Градел"
39073448

Реконструкція нежитлової будівлі (громадського будинку) в будівлю торгівлі літ. 

"А" загальною площею 1 579,60 кв.м (за даними технічного паспорту 

Товариства з обмеженою відповідальністю "Центр юридичних послуг "Ліга 

професіоналів")

просп. Оболонський, 52-Б Оболонський 1579,6             852 984,00 виконано

довідка від 

27.05.2020 № 050/18-

050/КО-100/2-3400

64 02.04.2020 Фізичні особи

Реконструкція нежитлового приміщення № 4 під офіс з влаштуванням окремої 

вхідної групи загальною площею 77,50 кв.м (за даними технічного паспорту 

Товариства з обмеженою "ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ")

просп. Оболонський, 22-А Оболонський 77,5                 3 348,00 виконано

довідка від 

09.04.2020 № 050/18-

2393

65 02.04.2020 Фізичнаі особи

Реконструкцыя квартири пыд нежитлове примыщення № 51 (магазин 

непродовольчих товарів) з влаштуванням окремих вхідних груп загальною 

площею 46,90 кв.м (за даними технічного паспорту Товариства з обмеженою 

відповідальністю "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП")

просп. Перемоги, 98/2 Шевченківський 46,9                 1 134,00 виконано

довідка від 

15.04.2020 № 050/18-

2522

66 06.04.2020 Фізична особа

Реконструкцыя квартири № 197 загальною площею 84,70 кв.м (за даними 

технічного паспорта Товариства з обмеженою выдповыдальныстю "Центральне 

БТІ")

вул. Архипенка Олександра 

(колишня назва Мате Залки), 4а
Оболонський 84,7                 3 144,52 виконано

довідка від 

21.05.2020 № 050/18-

050/Б-90/2-3275

67 06.04.2020 Фізична особа

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (офіс) №35 з влаштуванням 

окремої вхідної групи загальною площею 34,00 кв.м (за даними технічного 

паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ")

вул. Смілянська Солом`янський 34,0                    810,00 виконано

довідка від 

21.05.2020 № 050/18-

050/Б-89/2-3274

68 06.04.2020 Фізична особа

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (офіс) №62 з влаштуванням 

окремої вхідної групи загальною площею 47,00 кв.м (за даними технічного 

паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ")

вул. Ольжича, 4 Шевченківський 47,0                 1 026,00 виконано

довідка від 

24.04.2020 № 050/18-

2715

69 09.04.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ТЕРЕМКИ-БУД»

Будівництво будівлі охорони літ. «4Г» загальною площею 9,00 кв.м та навісу літ. 

«4г» площею забудови 81,60 кв.м (за даними технічного паспорту Товариства з 

обмеженою відповідальністю «РИМАН БЮРО»).
вул. Кільцева дорога, 1а, 1в Голосіївський 9,0               48 924,00 виконано

довідка від 

15.05.2020 № 050/18-

050/КО-71/3-3142

70 13.04.2020 Фізичні особи

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

491,80 кв.м (в т.ч гараж площею 22,10 кв.м) (за даними технічного паспорту 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП»)

вул. Квітки Цісик (колишня 

Гамарника), 39-Г 
Оболонський 491,8             187 877,44 виконано

Довідка від 

08.05.2020 № 050/18-

3021

71 13.04.2020 Фізична особа

Реконструкція квартири № 2 загальною площею 68,80 кв.м (за даними 

технічного паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю "Архітектурне 

бюро технічних ідей")

вул. Гайдай Зої, 7-А Оболонський 68,8                     29,39 виконано

довідка від 

23.04.2020 № 050/18-

2711

72 14.04.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«СІА»

Будівництво житлового будинку № 4 літ. «А» (№ 7, 8 за ГП) загальною площею 

37 267,20 кв. м (в т. ч. загальна площа квартир 26 964,30 кв. м, загальна площа 

вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень  2 863,10 кв. 

м (в т.ч. площа дитячого садочка (прим. Б193-195) 1 583,30 кв. м (в т.ч. площа 

технічних приміщень  201,80 кв. м)), загальна площа технічних приміщень 

439,90 кв. м),  

ТП літ. «А»  (№ 16 за ГП) загальною площею 88,20 кв. м (за даними технічної 

інвентаризації Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП») в складі ІV черги проекту будівництва житлово-

громадської забудови з об’єктами соціальної та інженерно-транспортної 

інфраструктури на вул. Євгена Сверстюка (колишня вул. Марини Раскової), 4 у 

Дніпровському районі м. Києва (коригування).

будівельні адреси: вул. Євгена 

Сверстюка (колишня Марини 

Раскової), 6-Г та 6-К

Дніпровський 37267,2        10 357 506,72 виконано

довідка від 

24.04.2020 № 050/18-

2711

73 16.04.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«БІМІС»

Реконструкція групи нежитлових приміщень № 25а літ. "Д" з влаштуванням 

антресолей загальною площею 784,88 кв.м (за даними технічного паспорту 

Товариства з обмеженою відповідальністю "АРХ-ЮСТ-ПРОЕКТ")

вул. Казимира Малевича, 86 Голосіївський 784,88             423 835,20 виконано



довідка від 

24.04.2020 № 050/18-

2722

74 16.04.2020

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"СПАР-ІНВЕСТ" 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"КНЯЖИЙ ЗАТОН"

Будівництво житлового комплексу з об’єктами соціально-побутового 

призначення в 

11 мікрорайоні житлового масиву «Позняки» (Дніпровська набережна, 18) у 

Дарницькому районі м. Києва (коригування), а саме:

- ІІІ черга: житловий будинок літ. «А» (№ 3 за ГП) загальною площею 29 138,40 

кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 22 408,60 кв. м, загальна площа вбудованих, 

вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень 1 641,30 кв. м, загальна 

площа технічних приміщень 290,90 кв. м) (за даними технічної інвентаризації 

Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП») 

(будівельна адреса: вул. Дніпровська набережна, 18-Б); 

- IV черга: житловий будинок літ. «А» (№ 4 за ГП) загальною площею 31 923,90 

кв. м (в т. ч. загальна площа квартир – 23 581,40 кв. м, загальна площа 

вбудованих, вбудовано-прибудованих та прибудованих приміщень – 2 956,10 кв. 

м (в т.ч. площа вбудованого дитячого садочка (прим. А212, А213, А214) – 

1 982,70 кв. м), загальна площа технічних приміщень 259,60 кв. м) (за даними 

технічної інвентаризації Товариства з обмеженою відповідальністю 

«ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП») (будівельна адреса:

вул. Дніпровська набережна, 18-А);

- 2 пусковий комплекс VI черга: ТП літ. «А» (№ 8 за ГП) загальною площею 

188,90 кв. м (за даними технічної інвентаризації Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП») (будівельна адреса: вул. 

Дніпровська набережна, 20-В)

вул. Дніпровська набережна, 18-

Б, 18-А, 20-В
Дарницький

29138,40

31923,90

188,90

       17 219 457,78 виконано

довідка від 

28.04.2020 № 050/18-

2831

75 21.04.2020 Фізичні особи

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

341,30 кв.м (за даними технічного паспорту Товариства з обмеженою 

відповідальністю "БТІ-ЄВРОФАСП")

вул. Фрометівська,17 Голосіївський 341,3               96 880,27 виконано

довідка від 

15.05.2020 № 050/18-

3144

76 22.04.2020 Фізична особа

Реконструкція груп нежитлових приміщень №№ 19, 22 в літ. «С» під апарт-отель 

на 44 номери загальною площею 1 397,00 кв. м (за даними технічного паспорту 

Фізичної особи підприємця Ананьєва Євгена Олександровича).

вул. Костянтинівська, 71 Подільський 1397,00             553 446,00 виконано

довідка від 

18.05.2020 № 

0500/18-050/С-136/2-

3203

77 23.04.2020 Фізична особа

Нежитлова будівля (заклад торгівлі) літ. "А" загальною площею 160,00 кв.м (за 

даними технічного паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю 

"УКРТЕХЕКСПЕРТ")

просп. Перемоги, 100-ц Святошинський 160               86 400,00 виконано

довідка від 

05.05.2020 № 050/18-

050/М-40/4-2935

78 24.04.2020 Фізична особа

Перепланування нежитлового приміщення № 146 загальною площею 39,00 кв.м 

(за даними технічного паспорта Товариства з обмеженою відповідальністю 

"АЛАМАК-77")

просп. Палладіна Академіка,24 Святошинський 39                 1 512,00 виконано

довідка від 

08.05.2020 № 050/18-

050/Р-165/2-3042

79 27.04.2020 Фізична особа

Будівництво зблокованого житлового будинку літ. "А" загальною площею 

655,50 кв.м (за даними технічного паспорта Фізичної особи-підприємця Єрка 

Дмитра Борисовича)

вул. Карпатська, 26-а Солом`янський 655,5             250 414,11 виконано

довідка від 

08.05.2020 № 050/18-

050/Х-164/2-3043

80 27.04.2020 Фізична особа

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

1131,00 кв.м (за даними технічного паспорта Фізичної особи-підприємця Єрка 

Дмитра Борисовича)

вул. Ставропольська,21 Шевченківський 1131             432 064,62 виконано

довідка від 

07.05.2020 № 050/18-

050/Я-169/2-2996

81 28.04.2020 Фізична особа

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (салон краси) № 183 з 

влаштуванням вхідної групи загальною площею 46,90 кв.м (за даними 

технічного паспорта Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛАМАК-77")

вул. Леся Курбаса, 4 Святошинський 46,9                    702,00 виконано

довідка від 

12.05.2020 № 050/18-

3069

82 29.04.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Парк-Пуща»
40205296

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ. «А» (корпус № 3) загальною 

площею 985,30 кв. м (за даними технічного паспорту Товариства з обмеженою 

відповідальністю «ТЕХ ПАСС»).

вул. Юнкерова Миколи, 14 Оболонський 9853,3             183 168,00 виконано

довідка від 

27.05.2020 № 050/18-

050/КО-172/3-3432

83 29.04.2020 Фізичні особи

Реконструкція житлового будинку під зблокований житловий будинок літ. «А» 

загальною площею 2 416,20 кв. м (за даними технічного паспорту Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Інженерно-технічний центр «Будівельна 

експертиза»).

вул. Пролетарська, 6 Голосіївський            2 416,20             923 096,72 виконано

довідка від 

18.05.2020 № 050/18-

050/В-36/5-3204

84 29.04.2020 Фізична особа

Будівництво житлового будинку садибного типу (індивідуального житлового 

будинку (зблокованого)) літ. «А» загальною площею 7 774,60 кв. м (в т.ч. 

технічні приміщення загальною площею 108,20 кв. м) (за даними технічного 

паспорту Приватного підприємства «БУДСЕРВІС-ПРОЕКТ ПЛЮС»).

вул. Університетська, 23, 25, 27 Солом`янський 7774,6          2 928 718,13 виконано



довідка від 

15.05.2020 № 050/18-

3145

85 29.04.2020 Товариство з обмеженою відповідальністю 

«А.М. АЛЬФА ГРУП»

40632479
Реконструкція нежилого будинку літ. «А» загальною площею 6 499,20 кв. м (за 

даними технічного паспорту Приватного підприємства «ОЦКО»).

вул. Болсуновська (колишня 

Сергія Струтинського), 6
Печерський 6499,2             974 322,00 виконано

довідка від 

15.05.2020 № 050/18-

050/Г-126/4-3141

86 06.05.2020 Фізична особа

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (магазин роздрібної торгівлі) 

№ 68 з влаштуванням вхідної групи загальною площею 102,80 кв. м (за даними 

технічного паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХ ПАСС»).

просп. Повітрофлотський, 50/2 Солом`янський 102,8                 3 672,00 виконано

довідка від 

20.05.2020 № 050/18-

3243

87 06.05.2020

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«АЗІЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП», Приватне 

акціонерне товариство 

«КИЇВПРОМЗВ’ЯЗОКБУД», Товариство з 

обмеженою відповідальністю 

«БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «КИЇВСЬКА»

41051072;

14314096;

40158168

Реконструкція існуючих будівель з будівництвом житлових будинків з супутньою 

інфраструктурою громадського призначення та офісними приміщеннями  по 

просп. Космонавта Комарова, 9-Б у Солом’янському районі м. Києва 

(коригування), 

а саме І черга:

- будівництво житлового будинку № 1 літ. «А» загальною площею 15 391,50 кв. 

м 

(в т.ч. загальна площа квартир 9 742,10 кв. м) (за даними технічної 

інвентаризації Приватного підприємства «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА ОЦІНКИ»);

- будівництво трансформаторної підстанції літ. «Б» загальною площею 61,80 кв. 

м (за даними технічної інвентаризації Приватного підприємства «БЮРО 

ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА ОЦІНКИ»);

- реконструкція існуючої будівлі КПП під пункт охорони літ. «З» загальною 11,20 

кв. м (за даними технічної інвентаризації Приватного підприємства «БЮРО 

ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА ОЦІНКИ»).

просп. Любомира Гузара 

(колишній Космонавта 

Комарова), 9-Б

Солом`янський 15464,5          4 529 302,02 виконано

довідка від 

26.05.2020 № 050/18-

050/Г-175/2-3380

88 06.05.2020 Фізична особа

Реконструкція нежитлових приміщень №№ 260, 261 з об’єднанням в одне 

нежитлове приміщення № 260/261 та влаштування антресолі (нежитлова будівля 

літ. «А») загальною площею 210,20 кв. м (за даними технічного паспорта 

Товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС-СЕРВІС 

«НЕРУХОМІСТЬ»).

вул. Борщагівська, 95 Солом`янський 210,2             113 508,00 виконано

89 07.05.2020

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КОМФОРТ ГРУПП»;

Мусієнко Владислав Олексійович;

Мусієнко Людмила Михайлівна

40318972

Будівництво багатоквартирного житлового будинку літ. «А» загальною площею  

6 658,40 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир 3 243,10 кв. м, загальна площа 

вбудованих, прибудованих нежитлових приміщень 2 276,30 кв. м) (за даними 

технічної інвентаризації Фізичної особи-підприємця Зими Д.В.).

вул. Радистів, 10, 12, 14 Деснянський 6658,4          1 956 770,59 Борг

довідка від 

18.05.2020 № 050/18-

3202

90 08.05.2020 Фізичні особи

Реконструкція житлового будинку садибного типу літ. «А» загальною площею 1 

441,64 кв. м (за даними технічного паспорту Приватного підприємства «Бюро 

технічної інвентаризації та оцінки»).

просп. Валерія Лобановського 

(колишній Червонозоряний), 

67/23

Солом`янський 1441,64             550 735,31 виконано

довідка від 

14.05.2020 № 050/18-

3106

91 12.05.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

Фірма «РЕГІНА»
21635197

Реконструкція приміщень будівлі торгівельного призначення літ. «Е» загальною 

площею 416,40 кв. м (за даними технічного паспорту Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Бюро Технічної Інвентаризації»)

вул. Булаховського Академіка, 5-

Е
Святошинський 416,4             224 856,00 виконано

довідка від 

27.05.2020 № 050/18-

050/КО-110/3-3431

92 13.05.2020 Фізичні особи

Нежитлова будівля (заклад торгівлі) літ. «А» загальною площею 84,60 кв. м (за 

даними технічного паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю 

«УКРТЕХЕКСПЕРТ»).

просп. Перемоги, 100-з Святошинський 84,6               45 684,00 виконано

довідка від 

02.06.2020 № 050/18-

050/П-56/5-3551

93 18.05.2020 Фізична особа

Реконструкція квартири № 118 загальною площею 33,60 кв.м (за даними 

технічного паспорту Комунального підприємства Київської міської ради 

"Київське міське бюро технічної інвентаризації")

вул. Шолом-Алейхема, 15-Б Деснянський 33,6                    734,70 виконано

довідка від 

27.05.2020 № 050/18-

050/КО-158/2-3426

94 18.05.2020 Фізичні особи

Реконструкція та капітальнй ремонт нежитлової будівлі з подальшим поділом та 

реконструкцією групи нежитлових приміщень №№ 1,2,3 загальною площею 

987,90 кв.м, групи нежитлових приміщень № 4 з влаштуванням антресолі 

загальною площею 1388,20 кв.м в нежитловій будівлі літ. "А, А' " (за даними 

технічних паспортів ТОВ "АРХ-ЮСТ-ПРОЕКТ")

вул. Білоруська,11 Шевченківський 987,9             611 658,00 виконано

Довідка від 

28.05.2020 № 050/18-

3448

95 21.05.2020 Приватне підприємство "ФІРМА "СОЛО" 33105306

Реконструкція з розширенням нежилого будинку літ. "А" загальною площею 

833,00 кв.м в частині влаштування мансардного поверху для розміщення 

офісних приміщень (за даними технічного паспорту Товариства з обмеженою 

відповідальністю "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ, 

РЕЄСТРАЦІЇ ТА ОЦІНКИ НЕРУХОМОГО МАЙНА")

вул. Велика Васильківська 

(колишня Червоноармійська), 4 

(літ. "А")

Шевченківський 833             159 300,00 виконано



довідка від 

03.06.2020 № 050/18-

050/Ж-171/3-3556

96 21.05.2020 Фізична особа

Реконструкція групи нежитлових приміщень № 42а (в літ. "А") загальною 

площею 635,00 кв.м з подальшим поділом на групу нежитлових приміщень № 

42а загальною площею 428,30 кв.м та нежитлове приміщення № 42а/1 

загальною площею 206,70 кв.м (за даними технічних паспортів Товариства з 

обмеженою відповідальністю "Бюро технічної інвентаризації оформлення землі 

та нерухомості")

вул. Саксаганського, 68/21 Голосіївський 635             113 130,00 виконано

довідка від 

04.06.2020 № 050/18-

050/КО-173/4-3594

97 25.05.2020 Фізичні особи

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі - складу № 3 літ. "Ц" з 

влаштуванням антресольного поверху загальною площею 275,90 кв.м (за даними 

технічного паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю "ІНЖЕНЕРНО-

ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА")

вул. Кирилівська (колишня 

Фрунзе), 160
Оболонський 275,9               60 102,00 виконано

довідка від 

04.06.2020 № 050/18-

050/М-181/3-3592

98 26.05.2020 Фізична особа

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (офіс) № 72 з влаштуванням 

вхідної групи загальною площею 92,10 кв.м (за даними технічного паспорта 

Фізичної особи-підприємця Пашківського Дмитра Петровича)

просп. Повітрофлотський, 20/1 Солом`янський 92,1                    864,00 виконано

довідка від 

18.06.2020 № 050/18-

050/К-135/2-3944

99 26.05.2020 Фізична особа

Нежитлова будівля (закладів торгівлі) літ. "А" загальною площею 83,30, кв.м (за 

даними технічного паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю 

"УКРТЕХЕКСПЕРТ")

просп. Перемоги, 100-к Святошинський 83,3               44 982,00 виконано

довідка від 

04.06.2020 № 050/08-

050/Д-166/3-3591

100 27.05.2020 Фізична особа
Реконструкція квартири під нежитлове приміщення № 1 з влаштуванням вхідної 

групи загальною площею 58,00 кв.м (за даними технічного паспорту Товариства 

з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ")

вул. Михайла Драгомирова, 10-А Печерський 58                 1 080,00 виконано

довідка від 

29.05.2020 № 050/18-

3452

101 28.05.2020
Товариство з обмеженою выдповідальністю 

"ІНВЕСТ АВТО СЕРВІС"
41595130

Реконструкція нежилої споруди-стимулу під нежитлову будівлю для надання 

послуг автовласникам літ. "Б" загальною площею 12,70 кв.м (за даними 

технічного паспорту Фізичної особи - підприємця Локарева Костянтина 

Сергійовича)

вул. Дегтярівська, 58 Шевченківський 12,7                 6 858,00 виконано

довідка від 

22.06.2020 № 050/18-

050/Л-10/3-4036

102 28.05.2020 Фізична особа
Будівництво житлового будинку садибного типу літ. "А" загальною площею 

1988,50 кв.м (за даними технічного паспорту Товариства з обмеженою 

відповідальністю "Бюро Технічної Інвентаризації")

вул. Апельсинова, 39 та вул. 

Малинова, 36 (мкрн "Жуляни")
Солом`янський 1988,5             759 646,77 виконано

довідка від 

04.06.2020 № 050/18-

3595

103 28.05.2020 Товариство з обмеженою "Вінер Тайм" 41720272

Реконструкція нежитлової адміністративно-складської ремонтно транспортної 

будівлі літ. "В" (корпус ІІІ) загальною площею 925,30 кв.м (за даними технічного 

паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю "Бюро технічної 

інвентаризації оформлення землі та нерухомості")

вул. Гната Хоткевича, 27-В Дніпровський 925,3               63 252,56 виконано

довідка від 

11.06.2020 № 050/18-

050/С-179/3-3719

104 29.05.2020 Фізична особа
Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (стоматологію) № 37 з 

влаштуванням вхідної групи загальною площею 71,30 кв.м (за даними 

технічного паспорта ФОП Левко Тетяна Григорівна)

просп. Оболонський,23а Оболонський 71,3                    918,00 виконано

довідка від 

09.06.2020 № 050/18-

3666

105 01.06.2020 Посольство Республіки Корея в Україні 553512175

Будівництво індивідуального житлового будинку літ. "А" загальною площею 

848,00 кв.м та господарських будівель - ТП-10/0,4 кВт літ. "Б" площею забудови 

16,20 кв.м, декоративного басейну з альтанкою літ. "В" площею забудови 80,00 

кв.м, будинку охорони літ. "Г" площею забудови 31,10 кв.м (за даними 

технічного паспорту Фізичної особи-підприємця Тимчак Галини Петрівни)

вул. Мічуріна, 12, 12-А, 14, 14-а Печерський 848             366 395,38 виконано

довідка від 

17.06.2020 № 050/18-

3863

106 03.06.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"БЮРО ВИН"
34817341

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ. "В" загальною площею 1333,83 

кв.м з розподілом на дві окремі групи (а саме: група приміщень № "В1" (з № 1 

по № 25) загальною площею 667,40 кв.м, група приміщень № "В2" (з № 26 по № 

43) загальною площею 666,43 кв.м (за даними технічної інвентаризації Асоціації 

"АВІСТОР-БУД")

вул. Межигірська, 82 Подільський 1333,83               87 820,20 виконано

довідка від 

11.06.2020 № 050/18-

050/КО-186/2-3723

107 03.06.2020 Фізичні особи

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення № 62 (магазин 

непродовольчих товарів) з влаштуванням вхідної групи загальною площею 33,77 

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

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП")

вул. Світлицького, 29/18 Подільський 33,7                    864,00 виконано

довідка від 

22.06.2020 № 050/18-

050/Н-127/4-4011

108 03.06.2020 Фізична особи

Реконструкція групи нежитлових приміщень № 21, 22 літ. "Д" загальною 

площею 1162,17 кв.м (за даними технічного паспорту Товариства з обмеженою 

відповідальністю "АРХ-ЮСТ-ПРОЕКТ")

вул. Казимира Малевича, 86 Голосіївський 1162,17             178 993,80 виконано

довідка від 

12.06.2020 № 050/18-

3754

109 03.06.2020
Дочірнє підприємство Товариства з 

обмеженою відповідальністю "АСТА"
23518455

Реконструкція з прибудовою нежилого будинку під торгівельно-складський 

комплекс літ. "А" загальною площею 779,60 кв.м (за даними технічного 

паспорту Товариства з обмеженою відповідальністю "АРХ-ЮСТ-ПРОЕКТ")

вул. Академіка Біляшівського,10 Святошинський 779,6             315 522,00 виконано



довідка від 

12.06.2020 № 050/18-

3753

110 03.06.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"БІМІС"
38454196

Реконструкція груп нежитлових приміщень №№ 25а, № 26, № 29, № 30 літ. "Д"  

загальною площею 4411,59 кв. м (в т.ч групи нежитлових приміщень № 25А з 

влаштуванням антресолей загальною площею 784,88 КВ.М,групи нежитлових 

приміщень № 26 з влаштуванням антресольного поверху загальною площею 

2117,85 кв.м, групи нежитлових приміщень №№ 29,30 з влаштуванням антресолі 

загальною площею 1508,86 кв.м) (за даними технічних паспортів Товариства з 

обмеженою відповідальністю "АРХ-ЮСТ-ПРОЕКТ").

вул. Казимира Малевича, 86 Голосіївський 4411,59             448 929,00 виконано

довідка від 

17.06.2020 № 050/18-

3932

111 04.06.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Дніпро-3"
43377449

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ. "Б" загальною площею 188,00 

кв.м (за даними технічного паспорту Приватного підприємства "БЮРО 

ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА ОЦІНКИ")

просп. Гагаріна Юрія, 5/2 Дніпровський 188             101 520,00 виконано

довідка від 

12.06.2020 № 050/18-

3762

112 11.06.2020
Приватне акціонерне товариство Швейна 

Фабрика "ВОРОНІН"
309252

Реконструкція нежитлової будівлі під адміністративну будівлю літ. "А" 

загальною площею 20759,80 кв.м (за даними технічного паспорту Товариства з 

обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ "НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР")

вул. Короленківська, 3 Голосіївський 20759,8          6 056 856,00 виконано

113 11.06.2020 Фізична особи
Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (офіс) № 59 з влаштуванням 

вхідної групи загальною площею 57,00 кв.м (за даними технічного паспорту 

Товариства з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТРАЛЬ")

бульв. Кольцова, 18 Святошинський 57                 2 376,00 сплачено

114 11.06.2020 Фізична особи
Реконструкція квартири під нежитлове приміщення № 2 з влаштуванням вхідної 

групи загальною площею 47,00 кв.м (за даними технічного паспорта Товариства 

з обмеженою відповідальністю "Центральне БТІ")

вул. Пріорська, 9 Оболонський 47                    162,00 сплачено

115 11.06.2020 Фізична особи
Реконструкція квартири під нежитлове приміщення № 145 з влаштуванням 

вхідної групи загальною площею 58,00 кв.м (за даними технічного паспорту 

Товариства з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ")

просп. Оболонський, 36 Оболонський 58                 3 834,00 сплачено

116 12.06.2020 Фізична особи

Нежитлова будівля літ. "А" загальною площею 125,80 кв.м (за даними 

технічного паспорту Фізичної особи-підприємця Пилишенка Андрія 

Васильовича)

просп. Перемоги, 100-л Святошинський 125,8               67 932,00 
термін сплати не 

настав

117 12.06.2020 Фізична особи

Нежитлова будівля літ. "А" загальною площею 104,60 кв.м (за даними 

технічного паспорту Фізичної особи-підприємця Пилишенка Андрія 

Васильовича)

просп. Перемоги, 100 Е Святошинський 104,6               56 484,00 
термін сплати не 

настав

довідка від 

17.06.2020 № 050/18-

050/Я-170/3-3931

118 12.06.2020 Фізична особи

Реконструкція групи нежитлових приміщень № 2 під офіс з влаштуванням 

вхідної групи загальною площею 69,30 кв.м (за даними технічного паспорта 

Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛАМАК-77")

вул. Будівельників,36 Дніпровський 69,3                 3 672,00 виконано



119 12.06.2020

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ТЕХНОСФЕРА-КАРАВАН" Товариство з 

обмеженою відповідальністю "КОМФОРТ 

ЛАЙФ 2000"

31089010

38202950

Будівництво багатоповерхових житлових будинків по вул. Радистів, 34 у 

Деснянському районі м. Києва, а саме: 

- житловий будинок № 10 літ. «З» загальною площею 4 467,90 кв.м (в т.ч. 

загальна площа квартир 3 459,70 кв.м, загальна площа вбудованих, 

прибудованих нежитлових приміщень 234,30 кв.м) (за даними технічної 

інвентаризації Фізичної особи-підприємця Зима Д.В.);

- житловий будинок № 11 літ. «Н» загальною площею 4 740,20 кв.м (в т.ч. 

загальна площа квартир 3 641,50 кв.м, загальна площа вбудованих, 

прибудованих нежитлових приміщень 299,80 кв.м) (за даними технічної 

інвентаризації Фізичної особи-підприємця Зима Д.В.);

- житловий будинок № 12 літ. «Л» загальною площею 5 155,10 кв.м (в т.ч. 

загальна площа квартир 4 055,20 кв.м, загальна площа вбудованих, 

прибудованих нежитлових приміщень 303,20 кв.м) (за даними технічної 

інвентаризації Фізичної особи-підприємця Зима Д.В.);

- житловий будинок № 13 літ. «М» загальною площею 5 376,20 кв.м (в т.ч. 

загальна площа квартир 4 263,00 кв.м, загальна площа вбудованих, 

прибудованих нежитлових приміщень 299,70 кв.м) (за даними технічної 

інвентаризації Фізичної особи-підприємця Зима Д.В.);

- житловий будинок № 14 літ. «Й» загальною площею 4 702,40 кв.м (в т.ч. 

загальна площа квартир 3 602,40 кв.м, загальна площа вбудованих, 

прибудованих нежитлових приміщень 281,00 кв.м) (за даними технічної 

інвентаризації Фізичної особи-підприємця Зима Д.В.);

- житловий будинок № 15 літ. «К» загальною площею 4 607,90 кв.м (в т.ч. 

загальна площа квартир 3 545,00 кв.м, загальна площа вбудованих, 

прибудованих нежитлових приміщень 287,90 кв.м) (за даними технічної 

інвентаризації Фізичної особи-підприємця Зима Д.В.).

вул. Радистів,34 Деснянський

4467,90

4740,20

5155,10

5376,20

4702,40

4607,90

8 537 125,84        
термін сплати не 

настав

довідка від 

22.06.2020 № 050/18-

4013

120 15.06.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Товари для спорту і туризму"
19262205 Реконструкція нежитлових приміщень №№390, 396, 398, 401, 402 (в літ. "А") бульв. Лесі Українки, 28 Печерський 1156,5 24 030,00             виконано

121 17.06.2020 Фізична особи

Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (офіс) № 2-3 з влаштуванням 

вхідної групи загальною площею 97,90 кв.м (за даними технічного паспорту 

Товариства з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ")

бульв. Кольцова, 15 Святошинський 97,9 4 617,00               
термін сплати не 

настав

довідка від 

23.06.2020 № 050/18-

4078

122 17.06.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ВАЛЕНТИН ТРЕЙД"
30212108

Нежитлова будівля контора літ. "А" загальною площею 92,80 кв.м (за даними 

технічного паспорту Асоціації "АВІСТОР-БУД")
вул. Івана Федорова, 28 Голосіївський 92,8 7 236,00               виконано

довідка від 

25.06.2020 № 050/18-

4130

123 18.06.2020
Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Інвестиційна компанія"СПОРТ-ТУР"
33447980

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

731,60 кв.м (за даними технічного паспорта Товариства з обмеженою 

відповідальністю "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП")

вул. Оболонська набережна, 57 Оболонський 731,6 46 873,85             виконано

124 23.06.2020 Фізична особи

Реконструкція індивідуального житлового будинку садибного типу літ. "А" 

загальною площею 797,60 кв.м (в т.ч гараж площею площею 38,20 кв.м) та 

будівництво господарської будівлі-будинку охорони літ. "Ж" площею забудови 

37,40 кв.м (за даними технічного паспорту ФОП Буряка Ігора Миколайовича)

вул. Над`ярна, 4/6 Солом`янський 797,6 36 062,69             
термін сплати не 

настав

довідка від 

26.06.2020 № 050/18-

050/Я-201/2-4154

125 24.06.2020 Фізична особи
Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (медичний заклад) № 68 з 

влаштуванням вхідних груп загальною площею 70,50 кв.м (за даними технічного 

паспорта Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛАМАК-77")

просп. Оболонський,5
просп. 

Оболонський,5
70,5 5 022,00               виконано

довідка від 

26.06.2020 № 050/18-

050/Я-202/2-4162

126 24.06.2020 Фізична особи
Реконструкція квартири під нежитлове приміщення (офісне приміщення) № 119 

з влаштуванням окремої вхідної групи загальною площею 53,90 кв.м (за даними 

технічного паспорта Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛАМАК-77")

просп. Оболонський,5
просп. 

Оболонський,5
53,9 3 024,00               виконано

127 26.06.2020
Акціонерне товариство «КОНЦЕРН 

ГАЛНАФТОГАЗ»
31729918

Реконструкція автозаправної станції літ. «А» загальною площею 

128,80 кв. м, навісу літ. «Б» площею забудови 40,40 кв. м, навісу літ. «В» 

площею забудови 294,60 кв. м (за даними технічного паспорту Приватного 

підприємства «ВЕЧІРНЯ СТОЛИЦЯ») з влаштуванням додаткового 

автомобільного газозаправного обладнання.

вул. Богатриська, 2-е Оболонський 128,8 180 900,00           
термін сплати не 

настав


