
Вирішення 

питання 

пайової участі

№ 

договору
Дата реєстрації Замовник Об`єкт Район Загальна площа

Розмір пайового 

внеску по 

договору, 

тис.грн

Стан виконання 

довідка від 

28.01.2015 № 

050/18-498

1 12.01.2015 Фізична особа

Будівництво індивідуального житлового будинку літ. "А" (в т.ч. гараж) та 

господарської споруди - господарського блоку літ. "Б" (за даними технічного 

паспорту КМБТІ) на лінії 1, діл. 13, 15 (у мікрорайоні Чапаєвка на вул. 

Бродівській КІЗ "Городник")

Голосіївський 454,9 91,42 виконано

довідка від 

29.01.2015 № 

050/18-511

2 12.01.2015 Фізична особа

Реконструкція нежитлового приміщення №291 під офіс (за даними 

технічного паспорту ТОВ "Проекттехсервісбуд") в житловому будинку по 

вул. Тимофія Шамрило, 4-В

Шевченківський 219,6 40,66 виконано

довідка від 

28.01.2015 № 

050/18-499

3 14.01.2015 Фізична особа

Будівництво садового будинку літ. «Г» (в т. ч. гаражі) та господарської 

споруди - сараю літ. «Б» (за даними технічного паспорту КМБТІ) по вул. 

Садова 1, діл.51 (с/т «Дружба»)

Святошинський 363,4 74,91 виконано

довідка від 

21.01.2015 № 

050/18-339

4 15.01.2015 Фізична особа

Реконструкція групи нежитлових приміщень №460 (в літ. "Т") під магазин 

продовольчих товарів (за даними технічного паспорту ТОВ «УТГ 

КОНСТРАКШН») по вул. Механізаторів, 2 

 Соломʼянський 71,7 0,93 виконано

довідка від 

03.02.2015 № 

050/18-734

5 20.01.2015 Фізична особа

Реконструкція нежитлового приміщення №181 під продовольчий магазин (за 

даними технічного паспорту ТОВ "БК "СІМПЛЕКС-СІТІ") по вул. 

Лаврухіна, 12

Деснянський 71,2 4,88 виконано

довідка від 

26.01.2015 № 

050/05-456 та 

договір

Договір визнано 

НЕДІЙСНИМ

6 23.01.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Комфорт Маркет Люкс"

Будівництво торговельно-розважального комплексу  на перетині вул. 

Червоногвардійської та Червоноткацької, а саме

1 пусковий комплекс: літ. "Б" (за даними технічного паспорту КМ БТІ) (в т. 

ч. магазин непродовольчих товарів, зали громадського харчування, 

кінотеатри, спортивний комплекс, адміністративні та побутові приміщення, 

технічні приміщення, допоміжні приміщення) та паркінг на даху (покрівля, 

що експлуатується)

2 пусковий комплекс: літ. "А" (за даними технічного паспорту ТОВ "ПРОФІ 

П.Л.Ю.С.") (в т.ч. магазини непродовольчих товарів, адміністративні та 

побутові приміщення,  технічні приміщення, допоміжні приміщення, гараж 

наземний, паркінг на 631 м\місць) (в т.ч. підземна, наземна частина)

з наземною автостоянкою на 170 м/місць

Деснянський

46245,30

 (в т.ч. 22870,33

1869,13

3335,28

2103,26

1195,40

330,60

14541,30)

13536,70

33782,70

(в т.ч. 8446,20

2080,00

648,40

2818,80

35,20

19754,1 (в т.ч. 10371,70

9382,40))

30569,27
Договір визнано не 

дійсним

довідка від 

04.02.2015 № 

050/18-758

7 26.01.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Територіальне 

міжгосподарче об'єднання 

"ЛІКО-ХОЛДІНГ"

Будівництво житлового будинку № 8-А з вбудованими нежитловими 

приміщеннями (в т.ч. танцювальна школа, навчальне приміщення 

підвищення кваліфікації, навчальне приміщення підготовки водіїв, 

навчальне приміщення підготовки бухгалтерів , тренажерний зал, 

приймальний пункт ремонту взуття, навчальне приміщення вивченнямов) та 

автостоянкою на 14 м\місць в складі проекту забудови ІІІ мікрорайону по 

вул. Академіка Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (2 пусковий комплекс 

ІІ черга будівництва) 

Голосіївський

12550

810,40 (в т.ч. 303,10

64,20

70,90

64,80

148,50

76,40

82,50)

161,00

1272,71 виконано

Інформація щодо договорів пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва укладених у 2015 році



довідка від 

06.02.2015 № 

050/18-823

8 27.01.2015

Приватне підприємство 

приватна фірма 

"УГАРЕТ"

Реконструкція павільону-кафе під торгівельний комплекс літ. "Б" (за даними 

технічного паспорту ТОВ "СБТІ") з влаштуванням автостоянки на 3 м/м про 

просп. 40-річчя Жовтня, 108/10

Голосіївський
236,7

37,5
146,06 виконано

довідка від 

03.02.2015 № 

050/18-735

9 28.01.2015 Фізична особа

Реконструкція нежитлового приміщення № 146 літ. "А" під офіс (за даними 

технічного паспорту КМБТІ) з влаштуванням окремого входу по вул. Оноре 

де Бальзака, 50

Деснянський 42,8 13,21 виконано

довідка від 

04.02.2015 № 

050/18-756

10 28.01.2015
Приватне акціонерне 

товариство "Ексімед"

Реконструкція нежитлових приміщень № 1, 2 (в літ. "А") під аптеку (за 

даними технічного паспорту ТОВ "МІСЬКСПЕЦЕКСПЕРТ") по просп. 

Бажана, 3

Дарницький 511,2 12,04 виконано

довідка від 

04.02.2015 № 

050/18-759

11 29.01.2015

Публічне акціонерне 

товариство "Агрофірма 

"Теплиці України"

Будівництво торгово-складського комплексу літ. "2Г" (за даними технічного 

паспорту КМ БТІ) (в т.ч. приміщення торгівлі, адміністративні приміщення, 

складські приміщення, місця загального користування, технічні приміщення) 

з автостоянкою для тимчасового перебування на 10 машиномісць на вул. 

Берковецькій, 6

Святошинський

4683,00 

(2356,50

717,70

1403,50

32,80

172,50

1012,70 виконано

довідка від 

20.02.2015 № 

050/18-1199

12 31.01.2015 Фізична особа

Зміна функціонального призначення приміщень житлової квартири №2-148 

в будинку по вул. Регенераторна, 4 на нежитлові з подальшим 

використанням під аптеку

Дніпровський 81,4 15,52 виконано

довідка від 

09.02.2015 № 

050/18- 847

13 03.02.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Максимум"

Будівництво нежитлового будинку (будинку охорони) (за даними технічного 

паспорту ТОВ "Майстерня архітектора І.Бикова") у складі V черги 

комплексу будівель житлового та соціально-культурного призначення з 

вбудовано-прибудованими торгівельно-офісними приміщеннями та 

паркінгом по вул. Воскресенській, 7

Дніпровський 18,84 7,41 виконано

довідка від 

12.02.2015 № 

050/18-963

14 09.02.2015 Фізична особа

Реконструкція квартири № 46 під магазин непродовольчих товарів (за 

даними технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд») з влаштуванням 

окремої вхідної групи за рахунок внутрішнього простору на вул. Мечникова, 

22-А

Печерський 55,3 46,53 виконано

довідка від 

17.02.2015 № 

050/08-1111

15 09.02.2015 Фізична особа

Будівництво садового будинку літ. «А»  (в т.ч. гараж) (за даними технічного 

паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд») по вул. Кальвільній, діл. 7, 9, 11 (с/т 

«Лотос»)

Подільський 572 79,99 виконано

довідка від 

19.02.2015 № 

050/18-1158

16 14.02.2015 Фізична особа

Інвестування будівництва нежитлового приміщення № 123 під студію (за 

даними технічного паспорту КМБТІ) в житловому будинку на вул. 

Молдавській, 2

Шевченківський 71,5 12,63 виконано

довідка від 

19.02.2015 № 

050/18-1159

17 17.02.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«МЕЛЬНИК І 

ПАРТНЕРИ»

Будівництво адміністративного будинку літ. «А»  (за даними технічного 

паспорту КМБТІ) на вул. Жилянській, 32-36 
Голосіївський 3046,7 1308,67 виконано

довідка від 

12.10.2015 

050/08-8896

18 24.02.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ТМК-

БЛОК»

Будівництво житлового будинку №1 з вбудованими нежитловими 

приміщеннями (офіси), підземного паркінгу №3 та відкритої автостоянки в 

складі проекту будівництва житлових будинків з обʼєктами соціально-

побутового призначення та підземними паркінгами на вул. Степана 

Сагайдака, 101-а (І черга) (коригування проекту)

Дніпровський

11602,20

327,70

2404,20

57,94

3073,21 виконано

довідка від 

11.03.2015 № 

050/18-1620

19 25.02.2015 Фізична особа

Будівництво індивідуального житлового будинку літ. "Г" ,  гаражу літ. "Д" та 

господарських споруд - господарської будівлі літ. "Ж", навісу літ. "К" (за 

даними технічного паспорту КМБТІ) на вул. Красицького, 3/13

Подільський 577,2 185,66 виконано

довідка від 

11.03.2015 № 

050/18-1621

20 02.03.2015 Фізична особа

Будівництво індивідуального житлового будинку літ. "А" (в т.ч. гараж)  та 

господарської споруди - навісу літ. "Б" (за даними технічного паспорту 

КМБТІ) на лінії 1, діл. 23 (у мікрорайоні Чапаєвка на вул. Бродівській КІЗ 

"Городник")

Голосіївський 325,6 66,83 виконано



довідка від 

13.03.2015 № 

050/18-1707

21 02.03.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Істрейт»

Будівництво магазину продовольчих та непродовольчих товарів з 

вбудованими приміщеннями соціально-побутового призначення літ. «А» (за 

даними технічного паспорту ТОВ «Спеціалізоване бюро технічної 

інвентаризації») (в т.ч. магазин продовольчих товарів, магазин 

непродовольчих товарів, складські приміщення, адміністративно-побутові 

приміщення, підсобні та технічні приміщення) та автостоянкою на 6 м/місць 

на Харківському шосе, 151

Дарницький 687,3 345,34 виконано

довідка від 

05.03.2015 № 

050/18-1499

22 05.03.2015

Комунальне 

підприємство з питань 

будівництва житлових 

будинків 

«Житлоінвестбуд-УКБ»

Будівництво житлового будинку з вбудованими офісними приміщеннями, 

ТП літ. «Б» (за даними КМ БТІ) та відкритою гостьовою автостоянкою на 5 

машиномісць на вул. Верховинній, 39-41

Святошинський
10934,0

406,4
4498,99 виконано

довідка від 

11.03.2015 № 

050/18-1618

23 05.03.2015 Фізична особа
будівництво нежитлової будівлі (лазні) літ. "Е" (за даними технічного 

паспорту КМБТІ) по просп. Ватутіна Генерала, 5
Деснянський 129,6 67,91 виконано

довідка від 

13.03.2015 № 

050/18-1706

24 05.03.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ІСТРЕЙТ"

Будівництво магазину продовольчих та непродовольчих товарів з 

розвантажувальною рампою літ. "А" (за даними технічного паспорту ТОВ 

"Спеціалізоване бюро технічної інвентаризації" (в т.ч. магазин продовольчих 

товарів, магазин непродовольчих товарів, складські приміщення, 

адміністративно-побутові приміщення, підсобні та технічні приміщення) та 

автостоянкою на 13 м/місць на вул. Леніна, 39 (Бортничі)

Дарницький 865,6 321,36 виконано

довідка від 

23.03.2015 № 

050/18-1968

25 05.03.2015 Фізичні особи
Будівнитцво індивідуального житлового будинку літ. "А" (за даними 

технічного паспорту ТОВ "М БУДТЕХЕКСПЕРТ") по вул. Павленка, 22
Святошинський 1392,9 320,70 виконано

довідка від 

11.03.2015 № 

050/18-1619

26 05.03.2015 Фізична особа
Реконструкція приміщень гаражу літ. "З" (за даними технічного паспорту 

ТОВ "ГРАНД ПЛЮС-В") по вул. Ежена Потье, 11
Шевченківський 21,3 8,80 виконано

довідка від 

10.03.2015 № 

050/18-1574

27 10.03.2015

Комунальне 

підприємство з питань 

будівництва житлових 

будинків 

«Житлоінвестбуд-УКБ»

Будівництво житлового будинку на ділянці 8 з вбудованими нежитловими

офісними приміщеннями трансформаторною підстанцією № 8066 літ. «Б»

(за даними КМ БТІ) та відкритою автостоянкою на 23 машиномісця у складі

ІV черги проекту реконструкції та забудови території мікрорайону,

обмеженого вулицями Попудренка, Мініна, Червоноткацькою та

Червоногвардійською у Дніпровському районі м. Києва (коригування

проекту).

Дніпровський

11662,70

577,70

27,7

4950,09 виконано

довідка від 

09.06.2015 № 

050/08-4576

28 11.03.2015 Фізична особа

Будівництво дачного будинку літ. "А" (в т.ч. гараж) та господарських 

будівель - альтанки літ. "Б", господарського блоку літ. "В" (за даними 

технічного паспорту КМБТІ) по вул. 8 Лінія, діл. 11 в урочищі "Оболонь" 

(КДТ "Чорнобилець")

Оболонський

383,80

20,5

106,20

132,13 виконано

довідка від 

12.03.2015 № 

050/18-1658

29 12.03.2015

Комунальне 

підприємство з питань 

будівництва житлових 

будинків 

«Житлоінвестбуд-УКБ»

Реставрація існуючого житлового будинку № 14 та будівництвом нового

житлового будинку з паркінгом на вул. Златоустівській, 14-18 (коригування

проекту), а саме:

ІІ черга: житловий будинок № 1 ( квартир ) з вбудованими нежитловими

офісними приміщеннями загальною площею (за даними ТОВ

«Міськспецексперт»);

ІІІ черга: житловий будинок № 2 (квартир) з вбудованими нежитловими

приміщеннями (в т.ч. магазин непродовольчих товарів, аптека, офіси,

приміщення систем зв’язку) та паркінгом № 3 літ. «Б» загальною площею

(за даними ТОВ «Міськспецексперт»);

відкрита автостоянка на 9 машиномісць загальною площею

Шевченківський

925,5

263,6

5544,30

749,20

112,5

5555,45 виконано



довідка від 

17.03.2015 № 

050/18-1803

30 12.03.2015

Інститут рибного 

господарства 

Національної академії 

аграрних наук України, 

Товариство з обмеженою 

віповідальністю "ІТМ-

ПУЛЬСАР", Публічне 

акціонерне товариство 

"Холдингова компанія 

"Київміськбуд"

Будівництво житлових будинків з вбудовано-прибудованими нежитловими

приміщеннями та об'єктами соціально-побутового призначення на вул.

Обухівській, 135-А (І черга), а саме:

житловий будинок № 1 з нежитловими вбудованими приіщеннями (офіси)

(за даними ТОВ "Київський інвентаризаційний центр")

житловий будинок № 2 з нежитловими вбудованими приіщеннями (офіси)

(за даними ТОВ "Київський інвентаризаційний центр")

житловий будинок № 3 (за даними ТОВ "Київський інвентаризаційний

центр")

трансформаторна підстанція ТП літ. "Б" (за даними ТОВ "Київський

інвентаризаційний центр")

відкрита автостоянка

Святошинський

11193,00

173,40

11225,60

174,50

11219,80

138,20

5175,60 виконано

довідка від 

19.03.2015 № 

050/18-1874

31 13.03.2015

Прокуратура міста Києва

Публічне акціонерне 

товариство 

"Домобудівний комбінат 

№4"

Будівництво житлового будинку №1 з вбудованими нежитловими

приміщеннями (в т.ч. офіси, диспетчерська, приміщення для прийому

громадян дільничим інспектором міліції та штабу громадського

формування) , ТП №2 літ. "Б", котельні з ІТП та насосною літ. "В" (за

даними КМБТІ) та гостьової автостоянки на 33 м/місць по просп. Науки, 55-

А (І черга)

Голосіївський
29075,2

406,8
5407,44 виконано

довідка від 

14.12.2016 № 

050/08-10563

32 16.03.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю  

«ПОДІЛ-ІНВЕСТ 

КОМПАНІЯ »

Реконструкція нежитлових приміщень під адміністративні приміщення та 

кафе  по вул. Борисоглібська/Сагайдачного/пл. Контрактова, 1/22/2 (в літ. 

«Г») 

Подільський
280,08

323,34
324,47 виконано

довідка від 

02.04.2015 № 

050/18-2468

33 16.03.2015

Рубан Ігор Васильович

Кармадонов Юрій 

Кирилович

Будівництво сімейного житлового будинку квартирного типу літ. "А" (в т.ч. 

гаражі) (за даними технічного паспорту КМБТІ) та влаштування автостоянки 

на 8 м/місць по вул. Байкальській, 29, 31

Голосіївський 3148,7 1095,01 виконано

довідка від 

25.09.2015 № 

050/08-8213

34 19.03.2015

Прокуратура міста Києва

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Будеволюція"

Будівництво житлового будинку (квартири) з вбудованими нежитловими

офісними приміщеннями, підземним паркінгом на 48 машиномісця (за

даними ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") та двома автостоянками на 15

машиномісць по вул. Маршала Малиновського, 4

Оболонський

20588,90

1026,40

1862,8

5170,73 виконано

довідка від 

30.03.2015 № 

050/18-2310

35 23.03.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«СОТО»

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Молодіжний житловий 

комплекс "Оболонь"

Будівництво житлового будинку  з вбудованими нежитловими 

приміщеннями (офіси) (за даними ТОВ "Міськспецексперт") та відкритими 

гостьовими автостоянками на 24 м/м у складі І черги проекту будівництва 

офісно-житлового центру з влаштуванням спортивних та ігрових 

майданчиків та причалу з човновою станцією по вул. Маршала 

Малиновського, 8 та 8-а

Оболонський
12615,9

528,7
3498,71 виконано

довідка від 

31.03.2015 № 

050/18-2353

36 23.03.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"БРАТИСЛАВ-ПЛАЗА"

Реконструкція з надбудовою нежитлового будинку (лабораторно-

виробничого корпусу) літ. "А" під адміністративні приміщення (за даними 

технічного паспорту ТОВ "Проекттехсервісбуд") та влаштуванням 

автостоянки на 6 м/місць по вул. Братиславській, 6-А

Деснянський 1193,9 281,50 виконано

довідка від 

02.04.2015 № 

050/18-2437

37 23.03.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ЯР»

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ДБК"

Будівництво житлово-офісного комплексу з вбудованими нежитловими 

приміщеннями (в т.ч. офіси, творчі майстерні), підземним паркінгом , 

автомийкою, трансформаторною підстанцією (за даними ТОВ 

"СпецКомТранс") та відкритими  автостоянками на 58 м/місць на вул. 

Ризькій, 73-А

Шевченківський

33611,6

4274,9

13526,4

11243,53 виконано



довідка від 

30.03.2015 № 

050/18-2313

38 25.03.2015

Державне видавництво 

"Преса України" 

Державного управління 

справами

Публічне акціонерне 

товариство 

"Київміськбуд"

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"СПЕЦМЕХБУД 21"

Будівництво житлового будинку №1  з вбудованими нежитловими 

приміщеннями (в т.ч. салон краси, центр розвитку дитини, аптечний кіоск, 

офісні приміщення, магазин непродовольчих товарів, приміщення для 

зберігання велосипедів), підземного паркінгу, РП №518, КТПБ № 8004 (за 

даними ТОВ "НІКА" ЛТД) та гостьовими автостоянками на 24 м/м у складі І 

черги проекту житлово-офісно-торговельно-розважального комплексу на 

вул. Анрі Барбюса, 52/1

Печерський

20943,2

2447,7

3316,9

9968,31 виконано

довідка від 

09.04.2015 № 

050/18-2741

39 25.03.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "РЄНТ-

СЕРВІС"

Будівництво житлового будинку №1  з нежитловими вбудованими  

приміщеннями для надання побутових послуг населенню та РП-ТП №7  (за 

даними ТОВ "Майстерня архітектора І.Бикова") у складі 1п.к. І черги 

житлового комплексу з торгово-офісними об"єктами та паркінгом по вул. 

Сурикова, 3 (будівельна адреса: вул. Богданівська, 3-А)

Солом"янський

17697,6

2244,8

258,9

4526,32 виконано

довідка від 

31.03.2015 № 

050/18-2359

40 25.03.2015
Приватне підприємство 

"ОЗОН"

Реконструкція нежитлових приміщень будівлі літ. "ХХІІІ", літ. "ХХV" під 

приміщення громадського харчування (кафе) та будівлі літ. "ХХІV" під 

підсобне приміщення-вбиральню (за даними технічного паспорту ТОВ 

"ГРАНД ПЛЮС-В") по Житомирському шосе, 19 км

Святошинський 84,1 21,52 виконано

довідка від 

16.04.2015 № 

050/18-2936

41 26.03.2015

Приватне підприємство 

"ОБРІЙ 2000"

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ІНТЕКО КОНКРІТ"

Будівництво житлового будинку літ. "А" з вбудовано-прибудованими 

нежитловими приміщеннями (в т.ч. офісні приміщення, складські 

приміщення), нежитлової будівлі літ. "Б" (за даними ТОВ "БК М.П.К.") (в 

т.ч. художні галереї, щитова) та влаштуванням гостьової автостоянки на 3 

м/місць по вул. Андріївський узвіз, 30-34

Подільський
1193,8

163,3
775,24 виконано

довідка від 

14.04.2015 № 

050/18-2840

10.04.2015

42 26.03.2015

Комунальне 

підприємство з питань 

будівництва житлових 

будинків 

«Житлоінвестбуд-УКБ»

Будівництво житлового будинку №2 (в т.ч. за програмою "Доступне житло"

("30х70" через Іпотечний центр)) з ІТП, ТП №7911 літ. "Б" (за даними КМ

БТІ) та відкритими автостоянками;

- компенсація витрат за інженерну підготовку території (в т.ч. гідронамив),

виконаний за рахунок коштів міського бюджету у зв"язку з будівництвом

житлового будинку №2 

в складі третього пускового комплексу проекту житлової забудови

(соціальне житло), додаткове розташування чотирьох 25-и поверхових

житлових будинків повторного застосування вздовж вул. Милославської

(поштова адреса: вул. Милославська, 2б)

Деснянський 9643,9 2817,78 виконано

довідка від 

14.04.2015 № 

050/18-2839

43 26.03.2015

Комунальне 

підприємство з питань 

будівництва житлових 

будинків 

«Житлоінвестбуд-УКБ»

Будівництво житлового будинку №3 (в т.ч. за програмою "Доступне житло"

("30х70" через Іпотечний центр), придбання житла за бюджетні кошти) з

ІТП, ТП №7912 літ. "Б"  (за даними КМ БТІ) та відкритими автостоянками;

- компенсація витрат за інженерну підготовку території (в т.ч. гідронамив),

виконаний за рахунок коштів міського бюджету у зв"язку з будівництвом

житлового будинку №3 

в складі четвертого пускового комплексу проекту житлової забудови

(соціальне житло), додаткове розташування чотирьох 25-и поверхових

житлових будинків повторного застосування вздовж вул. Милославської

(поштова адреса: вул. Милославська, 2)

Деснянський 24196,5 6992,78 виконано



довідка від 

14.04.2015 № 

050/18-2852

45 27.03.2015 Фізична особа

Реконструкція нежитлових приміщень будівлі літ. "А" (за даними технічного 

паспорту КМ БТІ) під магазин (непродовольчої групи товарів) по просп. 

Григоренка Петра, 24В

Дарницький 235,3 121,74 виконано

довідка від 

14.04.2015 № 

050/18-2851

46 27.03.2015 Фізична особа

Реконструкція нежитлових приміщень будівлі літ. "Б" та нежитлових 

приміщень будівлі літ. "В" (за даними технічного паспорту КМ БТІ) під 

магазин (непродовольчої групи товарів) по просп. Григоренка Петра, 24В

Дарницький
101,4

37,50
71,86 виконано

довідка від 

03.04.2015 № 

050/18-2518

47 30.03.2015

Публічне акціонерне 

товариство 

"Київміськбуд"

Реконструкція нежитлового приміщення під багатоповерховий житловий 

будинок з вбудованими нежитловими приміщеннями (офіси) (за даними 

ТОВ "Київський інвентаризаційний центр") та влаштуванням відкритої 

автостоянки на 5 м/місць по вул. Бориса Гмирі, 17

Дарницький
7488,90

278,00
1559,01 виконано

довідка від 

03.04.2015 № 

050/18-2519

48 01.04.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Територіальне 

міжгосподарче об'єднання 

"ЛІКО-ХОЛДІНГ"

Будівництво секцій 4-7 житлового будинку № 1 з вбудованими нежитловими 

приміщеннями (в т.ч. офіси, магазини промислові, магазин продуктовий, 

салон краси, кафетерії), підземного паркінгу, гуртожитку (за даними КМБТІ) 

та тимчасової автостоянки автомобілів на 40 м/місць в складі проекту 

забудови 3 мікрорайону по вул. Вільямса, 7 і вул. Ломоносова, 42-50 (ІV 

черга, 2 пусковий комплекс ) 

Голосіївський

18907,6

3145,0

2651,4

2980,09 виконано

Шевченківський

89,80

89,30

89,40

4366,60

15655,70

483,50

15653,0

540,60

18377,80

15622,80

634,30

6372,60

Будівництво будинків та споруд дипломатичного представництва, 

житлового комплексу для дипломатів та адміністративного будинку ГДІП з 

підземним паркінгом на вул. Танковій (Сікорського), 4-6 (І, ІІІ, IV, V черги), 

а саме:

І черга - ТП №1 літ. «А» (за даними технічного паспорту КМБТІ) (буд. 

адреса: вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-М), ТП №2 літ. «А» (за 

даними технічного паспорту КМБТІ) (буд. адреса: вул. Авіаконструктора 

Ігоря Сікорського, 4-Ж), ТП №3 літ.«А» (за даними технічного паспорту 

КМБТІ) (буд. адреса: вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-К);

ІІІ черга - адміністративна будівля ГДІП літ. «А» (за даними КМБТІ) з 

гостьовими автостоянками на 13 м/місць (буд. адреса:  вул. 

Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Л);

IV черга - житловий будинок № 1 з вбудованими, вбудовано-

прибудованими, прибудованими нежитловими приміщеннями (офіси) (за 

даними КМБТІ) та гостьовими автостоянками на 4 м/місць (буд. адреса: вул. 

Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-В),житловий будинок № 2 з 

вбудованими, вбудовано-прибудованими, прибудованими нежитловими 

приміщеннями (офіси) (за даними КМБТІ) та гостьовими автостоянками на 

12 м/місць (буд. адреса: вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Г),

житловий будинок № 3 (за даними КМБТІ) з гостьовими автостоянками на 

11 м/місць (буд. адреса: вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Д); V 

черга - житловий будинок № 4 з вбудованими, вбудовано-прибудованими, 

прибудованими нежитловими приміщеннями (за даними КМБТІ) (в т.ч. 

офіси, приміщення для аптечного кіоску) та гостьовими автостоянками на 15 

м/місць (буд. адреса: вул. Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Б),  

підземний паркінг літ. «А» (за даними КМБТІ) (буд. адреса: вул. 

Авіаконструктора Ігоря Сікорського, 4-Е)

Державне підприємство 

«Генеральна дирекція з 

обслуговування 

іноземних 

представництв»

Публічне акціонерне 

товариство «Завод 

залізобетонних 

конструкцій ім. Світлани 

Ковальської»

27.03.201544

довідка від 

30.03.2015 № 

050/18-2322

16318,95 виконано



довідка від 

06.04.2015 № 

050/18-2576

49 01.04.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Максимум"

Будівництво житлового будинку №16 з нежитловими вбудованими 

приміщеннями для надання послуг населенню, в т.ч. побутового (за даними 

довідки ТОВ "Майстерня архітектора І.Бикова") та автостоянки на 11 

машиномісць у складі V черги комплексу будівель житлового та соціально-

культурного призначення з вбудовано-прибудованими торгівельно-офісними 

приміщеннями та паркінгом по вул. Воскресенській, 7

Дніпровський 7153,6 1122,23 виконано

довідка від 

08.04.2015 № 

050/18-2685

50 06.04.2015

Публічне акціонерне 

товариство 

"Київміськбуд"

Реконструкція гуртожитку під житловий будинок літ. "А" з вбудовано-

прибудованими приміщеннями (за даними ТОВ "Київський 

інвентаризаційний центр") (в т.ч. приміщення для зберігання велосипедів, 

приміщення телекомунікаційних систем) та влаштуванням гостьової 

автостоянки на 12 м/місць по вул. Володі Дубініна, 7/14

Голосіївський

3270,6

202,3 885,87 виконано

довідка від 

20.04.2015 № 

050/18-3069

51 07.04.2015 Фізична особа

Зміна функціонального призначення приміщень житлової квартири №2 в 

будинку по вул. Софіївській, 25 на нежитлові з подальшим використанням 

під офіс

Шевченківський 179,9 160,71 виконано

довідка від 

20.04.2015 № 

050/18-3070

52 09.04.2015 Фізична особа

Будівництво індивідуального житлового будинку літ. "А" (в т.ч. гараж) (за 

даними технічного паспорту КМБТІ) на вул. Радченко Клавдії, 21 (колишня 

вул. 1-ша Лінія у мікрорайоні Чапаєвка на вул. Бродівській КІЗ "Городник")

Голосіївський 392 79,75 виконано

довідка від 

27.04.2015 № 

050/18-3284

53 09.04.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"КРОКУС"

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А" під перукарню (за даними 

технічного паспорту КМБТІ) по вул. Попудренка, 7ж
Дніпровський 63,2 37,64 виконано

довідка від 

23.04.2015 № 

050/18-3218

54 09.04.2015 Фізична особа
Будівництво приватного житлового будинку літ. «Е» (в т.ч. гараж) (за 

даними технічного паспорту КМБТІ) по вул. Верховинній, 59, 59а
Святошинський 1931,6 645,19 виконано

довідка від 

21.04.2015 № 

050/18-3124

55 09.04.2015 Фізична особа

Реставрація та ремонт з пристосуванням нежитлового приміщення №19 (в 

літ. «Б») під кафе (за даними технічного паспорту ТОВ «Бюро технічної 

інвентаризації») на вул. Шота Руставелі, 29 

Печерський 122,2 3,94 виконано

довідка від 

16.04.2015 № 

050/18-2948

56 10.04.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Максимум"

Будівництво житлового будинку №1 з нежитловими вбудованими 

приміщеннями для надання послуг населенню, в т.ч. побутового, (за даними 

довідки ТОВ "Міськспецексперт") у складі 1 п.к. ІІІ черги комплексу 

будівель житлового та соціально-культурного призначення з вбудовано-

прибудованими торгівельно-офісними приміщеннями та паркінгом на вул. 

Воскресенській, 7

Дніпровський
13206,3

423,8
1906,90 виконано

довідка від 

29.05.2015 № 

050/18-4307

57 14.04.2015 Фізична особа

Будівництво індивідуального житлового будинку літ. «А» (в т. ч. гараж) та 

господарчих споруд – сараю літ. «Б», навісу літ. «В»  (за даними технічного 

паспорту КМБТІ) на вул. Сажина, 5а, 5б, 5в 

Подільський

817,60

21,00

53,20

258,18 виконано

довідка від 

20.04.2015 № 

050/18-3068

58 15.04.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Фірма 

"Інтергал"

Будівництво ІІІ пускового комплексу ІІ черги 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)) (коригування проекту), а саме житлового 

будинку №2 літ. "А" з вбудованими нежитловими приміщеннями для 

надання послуг населенню, в тому числі побутового, ТП №2 літ. "Б" та РП 

літ. "В" (за даними ТОВ "Міськспецексперт")

Оболонський

23892,5

806,0

84,1

154,8

3779,80 виконано

довідка від 

20.04.2015 № 

050/18-3072

59 16.04.2015
Приватне підприємство 

"БУДМАШ"

Будівництво гаражу-стоянки на 5 автомобілів літ. "А", майстерні літ. "Б", 

складу негорючих матеріалів літ. "В" (за даними ДП "ДІКТЕД") у складі 

проекту будівництва адміністративних будівель та допоміжних споруд по 

вул. Інженерній, 2 (І черга)

Голосіївський

112,1

38,0

73,2

116,65 виконано



довідка від 

27.04.2015 № 

050/18-3283

60 20.04.2015
Приватне підприємство 

"ХАРОН-ВЕСТОІЛ"

Будівництво житлового будинку № 3 літ. "А" з нежитловими вбудованими 

приміщеннями для надання побутових послуг населенню та ТП літ. "Б" (за 

даними ТОВ "Міськспецексперт") у складі І черги будівництва житлового  

торгівельно-офісного комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями 

та наземно-підземним паркінгом на вул. Михайла Майорова, 2

Оболонський
11304,9

98,6
1671,07 виконано

довідка від 

23.04.2015 № 

050/18-3200

61 20.04.2015

обслуговуючий 

кооператив "Гаражно-

будівельний кооператив 

"СОЮЗ МОЛОДІ"

Будівництво будівлі автосервісу (автомийка) літ. "А" (за даними технічного 

паспорту ТОВ "Інжинірингова компанія "Алтана") (площа ділянки 300,00 

кв.м) в складі проекту будівництва паркінгу з об"єктами автосервісу на вул. 

Ревуцького (перетин з вул. Вишняківською) (І черга)

Дарницький 177,6 212,61 виконано

довідка від 

07.05.2015 № 

050/18-3639

62 20.04.2015

Державне підприємство 

Міністерства оборони 

України 

"Укроборонпостачальник

"

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "СП 

Фасад"

Будівництво комплексу житлових будинків та об"єктів соціального, 

побутового призначення по вул. Відпочинку, 9-а, а саме:

1 черга, 2 пусковий комплекс: РП-506 літ. "Б" (за даними технічного 

паспорту ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД");

3 черга, 3 пусковий комплекс: ТП-7923 літ. "В" (за даними технічного 

паспорту ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД");

7 черга: паркінг № 1 літ. "А" (за даними технічного паспорту ТОВ 

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД")

Святошинський

251,3

89,9

2272,2

302,80 виконано

довідка від 

16.12.2015 № 

050/08-11086

63 22.04.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ФІАНІТ"

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Житлоекономія"

Будівництво житлового будинку №5 літ. "А"(за даними КМБТІ) та 

влаштування гостьової автостоянки на 10 м/місць в складі 8 пускового 

комплексу І черги будівництва 20-го (двадцятого) мікрорайону житлового 

масиву Вигурівщина-Троєщина

Деснянський 15282,9 2280,30 виконано

довідка від 

21.03.2016 № 

050/18-2368

64 22.04.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ФІАНІТ"

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Житлоекономія"

Компенсація витрат Київської міської державної адміністрації за інженерну 

підготовку території (в т.ч. гідронамив) при будівництвом житлового 

будинку №5 з відкритою автостоянкою в складі 8 пускового комплексу 

будівництва 20-го (двадцятого) мікрорайону житлового масиву Вигурівщина-

Троєщина

Деснянський - 345,54 виконано

довідка від 

29.04.2015 № 

050/18-3431

65 22.04.2015 Фізична особа

Будівництво садового будинку літ. "А" та господарської будівлі - гаражу літ. 

"Б" (за даними технічного паспорту ТОВ "БК" СІМПЛЕКС-СІТІ") на вул. 1 

Острівній, 80 в урочищі "Острів Водників" (с/т "Блакитна затока")

Голосіївський
321,4

59,00
78,29 виконано

довідка від 

30.04.2015 № 

050/18-3467

66 28.04.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ЗАХІДБУДІНВЕСТ 

КОМПАНІ 

КОНСАЛТИНГ"

Реконструкція приміщень  будівлі виробничого корпусу №8-Б під офісний 

центр з паркінгом та демонстративно-виставковими залами літ. "Г" (за 

даними технічного папорту ПП "МАКРОПРОЕКТ") (в т.ч. підземний 

паркінг, зала кафе, фітнес зали, офісні зони, демонстраційно-виставкові 

зони, допоміжна площа приміщень, приміщення загального користування 

(МСК)) з влаштуванням автостоянки по вул. Сурікова, 3, корпус 8-Б

Солом"янський
7818,3

326,0
800,42 виконано

довідка від 

13.05.2015 № 

050/18-3735

67 29.04.2015 Фізична особа
Будівництво садового будинку літ. «Б» (в т.ч. гараж) (за даними технічного 

паспорту КМБТІ) на вул. Садовій 74, діл. 30 (с/т «Жовтневий-2»)
Дарницький

316,2

43,3
79,45 виконано

довідка від 

07.05.2015 № 

050/18-3638 

68 29.04.2015 Фізична особа

Реставрація з пристосуванням до сучасних потреб частини першого поверху 

(колишня квартира №45) під універсальний магазин соціально-побутових 

товарів широкого вжитку (за даними технічного паспорту ТОВ 

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") та влаштуванням 1 м/місця для паркування 

автостранспорту по вул. Пушкінській, 2-4/7

Шевченківський 59,1 60,76 виконано



довідка від 

14.05.2015 № 

050/18-3801

69 07.05.2015 Фізична особа

Будівництво індивідуального житлового будинку літ. "А" (за даними 

технічного паспорту ТОВ "БК "СІМПЛЕКС-СІТІ") та влаштування 

автостоянки на 4 м/місць по вул. Успішній, діл. 10а (споживче товариство - 

КІЗ "Жуляни")

Голосіївський 1453,9 306,06 виконано

довідка від 

14.05.2015 № 

050/18-3800

70 07.05.2015

Приватне акціонерне 

товариство "ОСОКОР"

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ЕСВАЛДА"

Реконструкція виробничих будівель майнового комплексу під торговельний 

центр літ. "А" (за даними технічного паспорту ТОВ 

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД"  (в т.ч. торговельні приміщення продовольчої 

групи товарів, торговельні приміщення непродовольчої групи товарів, 

аптека, адміністративні приміщення, ресторани, технічні приміщення) з 

автостоянкою на 648 машино-місць по вул. Здолбунівській, 7-Г

Дарницький

19927,10 (в т.ч. 15361,90

33991,20

77,80

131,10

695,70

269,40)

14530,70

11067,29 виконано

довідка від 

29.05.2015 № 

050/18-4307

71 08.05.2015 Фізична особа

Реконструкція нежитлового приміщення № 253 (за даними технічного 

паспорту ТОВ "Спеціалізоване бюро технічної інвентаризації") під магазин 

продовольчих товарів та магазин непродовольчих товарів з облаштуванням 

розвантажувальної рампи на вул. Лебедєва-Кумача, 7-В

Солом"янський

643,50

600,00

43,50

19,11 виконано

довідка від 

29.05.2015 № 

050/18-4311

72 08.05.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "АТБ-

ІНВЕСТ"

Реконструкція груп нежитлових приміщень № 2 та №№ 5, 8 (літ. "А") (за 

даними технічного паспорту ТОВ "Спеціалізоване бюро технічної 

інвентаризації") під магазин продовольчих товарів та магазин 

непродовольчих товарів з облаштуванням розвантажувальної рампи на вул. 

Приозерній, 2

Оболонський

988,30

900,00

88,30

47,80 виконано

довідка від 

21.05.2015 № 

050/18-4015

73 08.05.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ІСТРЕЙТ"

Реконструкція групи приміщень №415  (за даними технічного паспорту ТОВ 

"Спеціалізоване бюро технічної інвентаризації") під магазин продовольчих 

товарів та магазин непродовольчих товарів з облаштуванням 

розвантажувальної рампи на вул. Щербакова, 52 (в літ. "А")

Шевченківський

514,40

400,00

114,40

54,12 виконано

довідка від 

10.06.2015 № 

050/18-4637

74 15.05.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ПРОФСТАЛЬ"

Реконструкція майнового комплексу (за даними КМ БТІ) (в т.ч. побутові 

приміщення літ. "С'", виробничий цех з обробки металу літ. "С"  (в т.ч. 

виробничий цех з обробки металу, складські приміщення), виробничий цех з 

обробки металу літ. "ІІІ" (в т.ч. складські пиміщення, приміщення для 

обробки металу), складське приміщення літ. "ІV", виробничий цех з обробки 

металу літ. "X") по вул. Радистів, 64-а

Деснянський

4027,40 

(в т.ч. 736,60

1021,60 (в т.ч. 146,50; 

875,10)

867,40 (в т.ч. 358,10; 

509,30)

414,40

987,40)

572,44 виконано

довідка від 

21.05.2015 № 

050/18-4014

75 18.05.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«СОТО»

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Молодіжний житловий 

комплекс "Оболонь"

Будівництво причалу з човновою станцією літ. "Б" (за даними технічного 

паспорту ТОВ "Міськспецексперт") у складі ІІ черги проекту будівництва 

офісно-житлового центру з  влаштуванням спортивних та ігрових 

майданчиків та причалу з човною станцією по вул. Маршала 

Малиновського, 8 та 8-а 

Оболонський
99,7

90,7
131,19 виконано

довідка від 

29.05.2015 № 

050/18-4312

76 20.05.2015 Фізична особа

Реконструкція нежитлових приміщень будівель літ. "К", літ. "Л", літ. "М" та 

літ. Я" (за даними технічних паспортів ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") 

під торгові павільони по вул. Довженка Олександара, 1

Шевченківський

202,40

43,60

304,40

425,00

44,80 виконано



довідка від 

26.05.2015 № 

050/18-4177

77 20.05.2015

Обслуговуючий 

кооператив 

"Індивідуальних 

забудовників "Новосел"

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Житлово-будівельна 

компанія "Сфера"

Будівництво 56-63 пускових комплексів ІІ черги проекту житлової забудови 

між вул. Новомостицькою та вул. Замковецькою, а саме:

56 пусковий комплекс: паркінг Б1 (за даними технічного паспорту ТОВ 

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") (будівельна адреса: вул. Сергія Данченка, 2-А); 

57 пусковий комплекс: паркінг Б2 (за даними технічного паспорту ТОВ 

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") (будівельна адреса: вул. Сергія Данченка, 4-А); 

58 пусковий комплекс: паркінг Б3 (за даними технічного паспорту ТОВ 

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") (будівельна адреса: вул. Сергія Данченка, 6-А);

59 пусковий комплекс: паркінг Б4 (за даними технічного паспорту ТОВ 

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") (будівельна адреса: вул. Сергія Данченка, 8-А); 

60 пусковий комплекс: паркінг Б5 (за даними технічного паспорту ТОВ 

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") (будівельна адреса: вул. Сергія Данченка, 10-

А); 61 пусковий комплекс: паркінг Б6 (за даними технічного паспорту ТОВ 

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") (будівельна адреса: вул. Івана Кавалерідзе, 11-

А); 62 пусковий комплекс: паркінг Б7 (за даними технічного паспорту ТОВ 

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") (будівельна адреса: вул. Сергія Данченка, 10-

В); 63 пусковий комплекс: паркінг Б8 (за даними технічного паспорту ТОВ 

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") (будівельна адреса: вул. Івана Кавалерідзе, 11-

Б);

Подільський

426,7

339,7

335,8

339,6

329,4

548,1

173,9

218,7

380,34 виконано

довідка від 

02.06.2015 № 

050/08-4382

78 21.05.2015
Обслуговуючий 

кооператив "Б.І.П."

Будівництво секції 1 (за даними технічного паспорту ТОВ "КОНСАЛТІНГ 

П.Л.Ю.С.") (І черга) та секції 2 (за даними технічного паспорту ОК "Б.І.П") 

(ІІ черга) житлового будинку літ. "А" по вул. Майкопського

Голосіївський
469,00

947,50
488,01 виконано

довідка від 

09.12.2015 № 

050/08-10827

79 26.05.2015

Приватне акціонерне 

товариство " "Науково-

дослідний інститут 

"ВЕКТОР"

Реконструкція будівлі гаражу під адміністративну-господарську будівлю літ. 

«И»  (за даними технічного паспорту КМБТІ) з влаштуванням відкритих 

автостоянок на 2 м/місця  по вул. Рилєєва, 10-А 

Подільський
345,00

12,00
208,95 виконано

довідка від 

17.06.2015 № 

050/08-4854

80 26.05.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ТБ-

ХЛІБ"

Будівництвом будівлі міні-хлібопекарні літ. "Б" (за даними технічного 

паспорту ТОВ "Бюро Технічної Інвентаризації) (в т.ч. виробничі 

приміщення, торгівельні приміщення) по вул. Ірпінській, 67

Святошинський

201,90

132,00

69,90

105,98 виконано

довідка від 

29.05.2015 № 

050/08-4308

81 28.05.2015

Комунальне 

підприємство з питань 

будівництва житлових 

будинків 

«Житлоінвестбуд-УКБ»

будівництво торговельно комплексу літ. "А" (за даними технічного паспорту 

ТОВ "Інжинірингова компанія "АЛТАНА") з гостьовою автостоянкою на 

114 машиномісць у складі ІІ черги проекту житлового будинку, 

торговельного комплексу та автоматизованого паркінгу на ділянках 19, 33, 

34 у 3-му мікрорайоні житлового масиву Позняки-Західні 

Дарницький
1948,00

1485,00
1501,14 виконано

довідка від 

11.06.2015 № 

050/08-4690

82 03.06.2015 Фізична особа

Реконструкція квартири № 18 з влаштуванням житлових приміщень у 

просторі горища (без зміни конфігурації даху)(за даними технічного 

паспорту КМ БТІ) по вул. Горького, 13

Голосіївський 142,2 23,06 виконано

довідка від 

11.06.2015 № 

050/08-4676

83 04.06.2015
Приватне підприємство 

"ВІ-САН І К°"

Реконструкція нежитлових приміщень (групи приміщень № 1) під торгове 

приміщення непродовольчими товарами (за даними КМ БТІ) по вул. 

Володимира Сосюри, 3-Б

Дніпровський 118,2 100,40 виконано

довідка від 

11.06.2015 № 

050/08-4677

84 08.06.2015 Фізична особа

Реконструкція квартири № 20 з влаштуванням житлових приміщень у 

просторі сховища (без зміни конфігурації даху) (за даними технічного 

паспорту КМ БТІ) по вул. Горького, 13 

Голосіївський 118,1 19,46 виконано

довідка від 

11.06.2015 № 

050/18-4692

85 08.06.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"БУДДИЗАЙН-21"

Будівництво нежитлової (адміністративної) будівлі літ. "Х" (за даними 

технічного паспорту ТОВ "ПІДПРИЄМСТВО БЮРО ТЕХНІЧНОЇ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ") на вул. Бориспільській, 7

Дарницький 117 50,97 виконано



довідка від 

19.06.2015 № 

050/08-4927

86 09.06.2015

Державне підприємство 

Міністерства оборони 

України 

"Укроборонпостачальник

"

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "СП 

Фасад"

Будівництво комплексу житлових будинків та об"єктів соціального, 

побутового призначення по вул. Відпочинку, 9-а, (1 пусковий комплекс, 3 

черга), а саме:

житлових будинків № 7 з вбудованими офісними приміщеннями (за  даними 

ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") (будівельна адреса: вул. Петрицького, 19-

А);

житлових будинків № 8 з вбудованими офісними приміщеннями (за  даними 

ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") (будівельна адреса: вул. Петрицького, 21-

А);

Святошинський

7753,10

113,00

7358,10

109,30

2281,00 виконано

довідка від 

19.06.2015 № 

050/08-4929

87 09.06.2015 Фізична особа

Будівництво торгівельного павільйону літ. "А", навісу літ. "Б" (за даниими 

технічного паспорту ТОВ "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ") та 

влаштуванням гостьової автостоянки на 2 м/місця по вул. Зодчих, 72-А

Святошинський
88,80

25,20
80,67 виконано

довідка від 

15.06.2015 № 

050/18-4770

88 09.06.2015

Комунальне 

підприємство з питань 

будівництва житлових 

будинків 

«Житлоінвестбуд-УКБ»

будівництво житлового будинку (в т.ч. за програмою 70×30 для соціально 

незахищених верств населення) з вбудованими нежитловими приміщеннями 

(за даними КМ БТІ) (в т.ч. офіси, творчі майстерні художників та 

архітекторів) та відкритими автостоянками по вул. Урлівській, 23-Б 

(будівельна адреса : будинок №3 на діл. № 19 у 3 мікрорайоні житлового 

масиву Позняки (ІІІ черга))

Дарницький

13344,20 

1154,90 в т.ч.: 579,40

575,50

312,50

3464,46 виконано

довідка від 

02.07.2015 № 

050/18-5408

89 11.06.2015 Фізична особа

Реконструкція квартири № 47 та № 48 з об'єднанням в одну квартиру (за 

даними технічного паспорту ТОВ "УКРБУДКОНСАЛТ") по бульв. Л. 

Українки, 21-б

Печерський 132,1 5,81 виконано

довідка від 

08.07.2015 № 

050/08-3575

90 12.06.2015

Сітак Володимир 

Миколайович

Тищенко Микола 

Миколайович

Шапенко Володимир 

Петрович

Юденков Віталій 

Анатолійович

Реконструкція напівпідвального нежилого приміщення № 1, нежилого 

приміщення № 93 та приміщень колишньої квартири № 25 з об'єднанням в 

групу нежилих приміщень № 77 під заклад громадського харчування 

(ресторан) (за даними технічного паспорту ТОВ "КОРУНД КОНСАЛТІНГ") 

на вул. Володимирській, 76 (літ. "А")

Голосіївський 348,2 167,48 виконано

довідка від 

17.06.2015 № 

050/08-4816

91 12.06.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ДОМ 

2013"

Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу з адмінінстративним 

будинком літ. "Аʺ" (за даними технічного паспорту ТОВ "НІКА ЛТД") (в т.ч. 

адміністративні приміщення, паркінг) на Набережно-Печерська дорога, 5

Печерський

4210,6

в т.ч. 3809,30

401,30

1633,08 виконано

довідка від 

13.07.2015 № 

050/08-5669

92 12.06.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Епіцентр К"

Будівництво торгівельного комплексу літ. "2Ю" (за даними технічного 

паспорту КП "Броварське бюро технічної інвентаризації") (в т.ч. торгівельна 

площа, кафе, заклади фаст-фуд, їдальні, тир, службово-побутові та підсобні 

приміщення, тнхнічні приміщення, навіс) з відкритими автостоянками на 

1321 м/місць у складі І черги проекту торгового комплексу по вул. Полярній, 

20

Оболонський

60749,20 

в т.ч. 49735,60

1497,00

2800,00

240,40

58,60

4111,90

557,30

1748,40

16900,00

32709,83 виконано

довідка від 

18.06.2015 № 

050/08-4875

93 15.06.2015

Публічне акціонерне 

товариство "Марс"

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Фірма 

"ІНОР"

Будівництвом багатофункціонального комплексу з офісно-торговельними 

приміщеннями літ. «А-8»  (за даними технічного паспорту ПП 

«АРХІТЕКТУРНО-ПРАВОВИЙ ЦЕНТР») (в т.ч. підземний паркінг, місця 

загального користування, кафетерій, безбалансове відділення банку, офіси, 

приміщення інженерного забезпечення будівлі (технічні)та відкритими 

автостоянками на 65 м/місць на вул. Горького, 46-46А

Голосіївський

8530,7: 377,10

1386,20

114,80

114,80

5956,70

581,10

9438,06 виконано



довідка від 

23.06.2015 № 

050/18-5131

94 16.06.2015

Подольський Єгор 

Геннадійович

Подольська Ірина 

Мартинівна

Подольська Леся 

Василівна

Будівництво зблокованого приватного житлового будинку літ. "А" (за 

даними технічного паспорту ТОВ "МІСЬКСПЕЦЕКСПЕРТ") по пров. 

Жданова, 10, 10а (Бортничі)

Дарницький 1744,5 477,87 виконано

довідка від 

26.06.2015 № 

050/18-5282

95 23.06.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"АЖІКС"

Будівництво торгового центру (за даними технічного паспорту ТОВ 

"Майстерня архітектора І. Бикова) в складі проекту будівництва торгівельно-

офісного центру по вул. Срібнокільській, 11

Дарницький 172,4 138,19 виконано

Національна академія 

наук України, Товариство 

з обмеженою 

відповідальністю 

"ГІДРОІНЖ-БУД"

23.06.201596

Житловим та культурно-побутовим будівництвом по вул. Метрологічній, а 

саме: 

І черга, 1 пусковий комплекс: житловий будинок № 6 літ. «А» (квартири) з 

вбудованими нежитловими приміщеннями (за даними ТОВ 

«Міжрегіональний центр технічної інвентаризації») (в т.ч. приміщення 

житлово-експлуатаційної організації, приміщення дільничного інспектора 

міліції та штабу громадського формування, гурткові студії для дітей 

дошкільного віку, приміщення комор), житловий будинок № 7 літ. «А» 

(квартири) з вбудованими нежитловими приміщеннями (приміщення комор) 

(за даними ТОВ «Міжрегіональний центр технічної інвентаризації»), ТП (в 

будівлі № 102) (за даними ТОВ «Міжрегіональний центр технічної 

інвентаризації»), гостьові автостоянки на 54 м/місць.

І черга, 2 пусковий комплекс: житловий будинок № 4 літ. "А" (квартири) з 

вбудованими нежитловими приміщеннями (приміщення комор) (за даними 

ТОВ "Міжрегіональний сервісний-центр технічної інвентаризації"), 

житловий будинок № 5 літ. "А" (квартири) з вбудованими нежитловими 

приміщеннями (прміщення комор) (за даними ТОВ "Міжрегіональний 

сервісний-центр технічної інвентаризації"), автостоянка житлового будинку 

№ 4 літ. "А" на 43 машиномісця, автостоянка житлового будинку № 5 літ. 

"А" на 29 машиномісць;

ІІІ черга, 1 пусковий комплекс: садибний (індивідуальний) житловий 

будинок № 66 літ. «Е» (в т.ч. гараж ), садибний (індивідуальний) житловий 

будинок № 67 літ. «Е» загальною площею 729,90 кв. м (в т.ч. гараж), офісна 

будівля № 41/1-7 літ. «Г, офісна будівля № 42/1-7 літ. «А», офісна будівля № 

43/1-7 літ. «Б», офісна будівля № 44/1-7 літ. «В», офісна будівля № 61/1-2 

літ. «Д», офісна будівля № 62/1-4 літ. «Є» (за даними ТОВ «К Консалт»), 

гостьові автостоянки на 561 м/місце.

ІІІ черга, 2 пусковий комплекс: садибний (індивідуальний) житловий 

будинок № 79 літ. «Ш», садибний (індивідуальний) житловий будинок № 90 

літ. «К» (в т.ч. гараж), садибний (індивідуальний) житловий будинок № 91 

літ. «Л» (в т.ч. гараж), садибний (індивідуальний) житловий будинок № 92 

літ. «М» (в т.ч. гараж), садибний (індивідуальний) житловий будинок № 93 

літ. «Н» (в т.ч. гараж), садибний (індивідуальний) житловий будинок № 95 

літ. «О» (в т.ч. гараж), садибний (індивідуальний) житловий будинок № 96 

літ. «П» (в т.ч. гараж), садибний (індивідуальний) житловий будинок № 97 

літ. «Р» (в т.ч. гараж), садибний (індивідуальний) житловий будинок № 98 

літ. «С» (в т.ч. гараж), садибний (індивідуальний) житловий будинок № 99 

літ. «Т» (в т.ч. гараж), садибний (індивідуальний) житловий будинок № 100 

літ. «У» (в т.ч. гараж), садибний (індивідуальний) житловий будинок № 

101літ. «Ч» загальною площею 315,10 кв. м (в т.ч. гараж – 20,50 кв. м), 

садибний (індивідуальний) житловий будинок № 102 літ. «Ф»(в т.ч. гараж), 

садибний (індивідуальний) житловий будинок № 103 літ. «Х» (в т.ч. гараж), 

садибний (індивідуальний) житловий будинок № 104 літ. «Ц» (в т.ч. гараж) 

(за даними технічних паспортів ТОВ «К Консалт»).

ІV черга, 1 пусковий комплекс: житловий будинок № 109 літ. «Ж» 

(квартири) з вбудованими нежитловими (громадськими) приміщеннями (за 

даними ТОВ «К Консалт»), житловий будинок № 112 літ. «З» (квартири) з 

вбудованими нежитловими приміщеннями (за даними ТОВ «К Консалт») (в 

т.ч. аптека, заклад побутового обслуговування населення, офіс), автостоянка 

на 50 м/місць;

ІV черга, 2 пусковий комплекс: житловий будинок № 110 літ. «І» (квартири) 

з вбудованими нежитловими приміщеннями (комори) (за даними ТОВ «К 

Консалт»), житловий будинок № 111 літ. «И» (квартири) з вбудованими 

нежитловими приміщеннями  (за даними ТОВ «К Консалт») (в т.ч. магазин, 

заклад громадського харчування), гостьові автостоянки на 93 м/місця.

Голосіївський

6511,00

690,40

331,60

331,40

58,70

728,40

729,90

2765,00

2929,50

2782,50

314,20

313,60

4043,20

301,10

3752,80

447,50

5767,50

574,80

3631,50

470,70

24986,91 виконано

довідки від 

17.11.2015 № 

050/08-9629, від 

04.09.2017 № 

050/08-7155, від 

04.09.2017 № 

050/08-7155, від 

25.06.2015 № 

050/18-5210, від 

25.06.2015 № 

050/18-5208



довідка від 

26.06.2015 № 

050/18-5281

97 25.06.2015 Фізична особа

Будівництво кафе літ. "Г" (за даними технічного паспорту КМ БТІ) з 

відкритою автостоянкою на 2 машиномісця на перетині вул. Олени Теліги, 

12-б та вул. Фрунзе, 107

Подільський 40 43,54 виконано

довідка від 

07.07.2015 № 

050/08-5540

98 26.06.2015

Обслуговуючий житлово-

будівельний кооператив 

"Британський квартал"

Будівництво житлового будинку № 3 (літ. "А") (офісні приміщення) (за 

даними ТОВ "Укрконсалтбудпроект") з влаштуванням автостоянки на 8 

м/місць по вул. Яблуневій, 45, 47, 49 (ІІ черга)

Голосіївський 4640,80 (в т.ч. 633,40) 835,69 виконано

довідка від 

07.07.2015 № 

050/08-5539

99 26.06.2015

Обслуговуючий житлово-

будівельний кооператив 

"Британський квартал"

Будівництво житлового будинку № 4 (літ. "А") (офісні приміщення) (за 

даними ТОВ "Укрконсалтбудпроект") по вул. Яблуневій, 39, 41 (ІІ черга)
Голосіївський 4635,90 (в т.ч. 623,70) 813,19 виконано

довідка від 

23.07.2015 № 

050/08-6044

100 26.06.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Територіальне 

міжгосподарче 

об"єднання  "Ліко-

Холдінг"

Будівництво житлового будинку № 1 секції Г, Д, Е з вбудованими 

нежитловими приміщеннями (офісні приміщення, художні майстерні, кафе, 

промисловий магазин, салон краси, медичні центри) та підземним паркінгом 

(за даними КМБТІ) в складі проекту забудови VI мікрарайону по вул. 

Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала Конєва (2 пусковий 

комплекс, І черга будівництва).

Голосіївський

23 836,90 (в т.ч. 1602,60

 909,80

 85,10

240,70

 109,60

68,50

 188,90)

  5541,60

4176,22 виконано

Національна академія 

наук України, Товариство 

з обмеженою 

відповідальністю 

"ГІДРОІНЖ-БУД"

23.06.201596

Житловим та культурно-побутовим будівництвом по вул. Метрологічній, а 

саме: 

І черга, 1 пусковий комплекс: житловий будинок № 6 літ. «А» (квартири) з 

вбудованими нежитловими приміщеннями (за даними ТОВ 

«Міжрегіональний центр технічної інвентаризації») (в т.ч. приміщення 

житлово-експлуатаційної організації, приміщення дільничного інспектора 

міліції та штабу громадського формування, гурткові студії для дітей 

дошкільного віку, приміщення комор), житловий будинок № 7 літ. «А» 

(квартири) з вбудованими нежитловими приміщеннями (приміщення комор) 

(за даними ТОВ «Міжрегіональний центр технічної інвентаризації»), ТП (в 

будівлі № 102) (за даними ТОВ «Міжрегіональний центр технічної 

інвентаризації»), гостьові автостоянки на 54 м/місць.

І черга, 2 пусковий комплекс: житловий будинок № 4 літ. "А" (квартири) з 

вбудованими нежитловими приміщеннями (приміщення комор) (за даними 

ТОВ "Міжрегіональний сервісний-центр технічної інвентаризації"), 

житловий будинок № 5 літ. "А" (квартири) з вбудованими нежитловими 

приміщеннями (прміщення комор) (за даними ТОВ "Міжрегіональний 

сервісний-центр технічної інвентаризації"), автостоянка житлового будинку 

№ 4 літ. "А" на 43 машиномісця, автостоянка житлового будинку № 5 літ. 

"А" на 29 машиномісць;

ІІІ черга, 1 пусковий комплекс: садибний (індивідуальний) житловий 

будинок № 66 літ. «Е» (в т.ч. гараж ), садибний (індивідуальний) житловий 

будинок № 67 літ. «Е» загальною площею 729,90 кв. м (в т.ч. гараж), офісна 

будівля № 41/1-7 літ. «Г, офісна будівля № 42/1-7 літ. «А», офісна будівля № 

43/1-7 літ. «Б», офісна будівля № 44/1-7 літ. «В», офісна будівля № 61/1-2 

літ. «Д», офісна будівля № 62/1-4 літ. «Є» (за даними ТОВ «К Консалт»), 

гостьові автостоянки на 561 м/місце.

ІІІ черга, 2 пусковий комплекс: садибний (індивідуальний) житловий 

будинок № 79 літ. «Ш», садибний (індивідуальний) житловий будинок № 90 

літ. «К» (в т.ч. гараж), садибний (індивідуальний) житловий будинок № 91 

літ. «Л» (в т.ч. гараж), садибний (індивідуальний) житловий будинок № 92 

літ. «М» (в т.ч. гараж), садибний (індивідуальний) житловий будинок № 93 

літ. «Н» (в т.ч. гараж), садибний (індивідуальний) житловий будинок № 95 

літ. «О» (в т.ч. гараж), садибний (індивідуальний) житловий будинок № 96 

літ. «П» (в т.ч. гараж), садибний (індивідуальний) житловий будинок № 97 

літ. «Р» (в т.ч. гараж), садибний (індивідуальний) житловий будинок № 98 

літ. «С» (в т.ч. гараж), садибний (індивідуальний) житловий будинок № 99 

літ. «Т» (в т.ч. гараж), садибний (індивідуальний) житловий будинок № 100 

літ. «У» (в т.ч. гараж), садибний (індивідуальний) житловий будинок № 

101літ. «Ч» загальною площею 315,10 кв. м (в т.ч. гараж – 20,50 кв. м), 

садибний (індивідуальний) житловий будинок № 102 літ. «Ф»(в т.ч. гараж), 

садибний (індивідуальний) житловий будинок № 103 літ. «Х» (в т.ч. гараж), 

садибний (індивідуальний) житловий будинок № 104 літ. «Ц» (в т.ч. гараж) 

(за даними технічних паспортів ТОВ «К Консалт»).

ІV черга, 1 пусковий комплекс: житловий будинок № 109 літ. «Ж» 

(квартири) з вбудованими нежитловими (громадськими) приміщеннями (за 

даними ТОВ «К Консалт»), житловий будинок № 112 літ. «З» (квартири) з 

вбудованими нежитловими приміщеннями (за даними ТОВ «К Консалт») (в 

т.ч. аптека, заклад побутового обслуговування населення, офіс), автостоянка 

на 50 м/місць;

ІV черга, 2 пусковий комплекс: житловий будинок № 110 літ. «І» (квартири) 

з вбудованими нежитловими приміщеннями (комори) (за даними ТОВ «К 

Консалт»), житловий будинок № 111 літ. «И» (квартири) з вбудованими 

нежитловими приміщеннями  (за даними ТОВ «К Консалт») (в т.ч. магазин, 

заклад громадського харчування), гостьові автостоянки на 93 м/місця.

Голосіївський

6511,00

690,40

331,60

331,40

58,70

728,40

729,90

2765,00

2929,50

2782,50

314,20

313,60

4043,20

301,10

3752,80

447,50

5767,50

574,80

3631,50

470,70

24986,91 виконано

довідки від 

17.11.2015 № 

050/08-9629, від 

04.09.2017 № 

050/08-7155, від 

04.09.2017 № 

050/08-7155, від 

25.06.2015 № 

050/18-5210, від 

25.06.2015 № 

050/18-5208



довідка від 

07.07.2015 № 

5534

101 01.07.2015

Товариство з обмежено 

відповідальністю 

"Пропріо-Рітейл"

Капітальний ремонт з переплануванням груп нежилих приміщень № 2, № 18, 

№ 18а, № 21 та МСК (в літ. "А", "Б") з об'єднанням в одне приміщення № 23 

(за даними технічного паспорту КМБТІ) під магазин роздрібної торгівлі 

непродовольчих товарів та заклад громадського харчування (їдальня) по вул. 

Хрещатик, 48 

Шевченківський
833,40 (в т.ч. 418,70

414,70)
195,30 виконано

довідка від 

17.07.2015 № 

050/18-5847

102 03.07.2015 Фізична особа

Реконструкція нежитлового приміщення (колишня квартира №3) під салон 

краси (за даними технічного ТОВ "СБТІ") з влаштуванням окремого входу в 

будинку на вул. Урлівській, 20 

Дарницький 81,3 13,73 виконано

довідка від 

10.07.2015 № 

050/08-5653

103 08.07.2015 Фізична особа

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ. "Б" під магазин 

продовольчих товарів (за даними технічного паспорту ТОВ 

"МІСЬКСПЕЦЕКСПЕРТ") на бульв. Лепсе Івана, 3-б

Солом'янський 30,9 20,79 виконано

довідка від 

10.07.2015 № 

050/08-5655

104 08.07.2015 Фізична особа

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ. "Б" під магазин 

продовольчих товарів (за даними технічного паспорту ТОВ 

"МІСЬКСПЕЦЕКСПЕРТ") по вул. Борщагівській, 171/18

Солом'янський 41,3 27,79 виконано

довідка від 

10.07.2015 № 

050/08-5654

105 08.07.2015 Фізична особа

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ. "Б" під магазин 

продовольчих товарів (за даними технічного паспорту ТОВ 

"МІСЬКСПЕЦЕКСПЕРТ") на бульв. Лепсе Івана, 36

Солом'янський 36,8 24,76 виконано

довідка 

17.07.2015 № 

050/18-5846

106 09.07.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"БОРИСПІЛЬМІСЬКБУД

"

Публічне акціонерне 

товариство "Холдингова 

компанія "Київміськбуд"

Будівництво житлового будинку № 3 (секція Д) (квартири) з вбудованими 

нежитловими приміщеннями (офіси), ТП літ. "Б" (за даними ТОВ 

"Київський інвентаризаційний центр") та гостьової автостоянки на 4 

машиномісця у складі проекту житлово-офісного комплексу з підземним 

паркінгом у 4-а мікрорайоні житлового масиву Позняки (ІІ черга, 1 пусковий 

комплекс)

Дарницький

12998,30

486,20

125,30

3148,84 виконано

довідка від 

23.07.2015 № 

050/08-6011

107 16.07.2015

Обслуговуючий житлово-

будівельний кооператив 

"БРИТАНСЬКИЙ 

КЛУБНИЙ КВАРТАЛ"

Будівництво житлового будинку № 1 (літ. "А") (в т.ч. офісні приміщення, 

місця загального користування) (за даними КП КОР "Північне БТІ") з 

влаштуванням автостоянки на 10 м/місць по вул. Яблуневій, 27, 29, 31

Голосіївський
5704,10 (в т.ч.: 201,00

740,20)
993,11 виконано

довідка від 

06.08.2015 № 

050/08-6527

108 16.07.2015

Обслуговуючий житлово-

будівельний кооператив 

"БРИТАНСЬКИЙ 

КЛУБНИЙ КВАРТАЛ"

Будівництво житлового будинку № 2 (літ. "А") (в т.ч. офісні приміщення, 

місця загального користування) (за даними КП КОР "Північне БТІ") з 

влаштуванням автостоянки на 10 м/місць по вул. Яблуневій, 33, 35, 37

Голосіївський
5686,40 (в т.ч.: 236,80

714,50)
968,32 виконано

довідка від 

01.09.2015 № 

050/18-7370

109 20.07.2015

Товариство з обмежено 

відповідальністю "ЗІМ 

КЕПІТАЛ ГРУП"

Будівництво житлового будинку літ. "А" (в т.ч. офісні приміщення) (за 

даними технічного паспорту ТОВ "ТІН ГРУП") по пров. Московському, 2-а, 

2-б

Голосіївський 5001,9 (505) 940,21 виконано

довідка від 

03.08.2015 № 

050/08-6409

110 22.07.2015

Приватне акціонерне 

товариство "Дніпровська 

пристань"

Товариство з обмежено 

відповідальністю "Оптова 

Мережа 2011"

Будівництво паркінгу (за даними технічного паспорту ТОВ "БТІМ") по 

просп. Генерала Ватутіна, 2
Дніпровський 8870 147,26 виконано



довідка від 

29.07.2015 № 

050/08-6266

111 22.07.2015 Фізична особа

Реставрація з пристосуванням до сучасних потреб частини першого поверху 

будинку (колишні квартири №№ 43, 44) під  магазин непродовольчих 

товарів (за даними технічного паспорту ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") в 

житловому будинку по вул. Пушкінській, 2-4/7

Шевченківський 116,2 124,11 виконано

довідка від 

29.07.2015 № 

050/08-6265

112 27.07.2015 Фізична особа

Будівництво садибного (індивідуального) житлового будинку літ. «А» (в т. ч. 

гараж ) (за даними технічного паспорту КМБТІ) на вул. Золоті Джерела, діл. 

24 (ОК «КІЗ «КОНИК»)

Голосіївський 383,70 (в т.ч. 32,80) 112,26 виконано

довідка від 

31.07.2015 № 

050/08-6321

113 27.07.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"БІЛДІНГС-УНІВЕРСАЛ 

ГРУП"

 Будівництвом офісної будівлі літ. «А»  (за даними технічного паспорту 

ФОП Воробйов Юрій Петрович) з автостоянкою на 1 машиномісце на вул. 

Маршала 

Малиновського, 8, 8а та компенсацією витрат за інженерну підготовку 

території (в тому числі гідронамив), виконаний за рахунок коштів міського 

бюджету

Оболонський 227,68 283,86 виконано

довідка від 

03.08.2015 № 

050/08-6391

114 28.07.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"КИЇВРЕСУРСБУД"

Будівництво І черги житлово-офісного-торговельного комплексу з 

підземним паркінгом на просп. Перемоги, 90/1, а саме: 

секції Г будинку № 02 (квартири) з вбудованими офісними приміщеннями 

(за даними ТОВ "ЗЕМБУДІНВЕСТПРОЕКТ") та гостьовою автостоянкою на 

6 м/місць;

секції Л будинку № 01 з вбудованими офісними приміщеннями (за даними 

ТОВ "ЗЕМБУДІНВЕСТПРОЕКТ");

трансформаторної підстанції (ТП) (за даними ТОВ "ПРОФІ П.Л.Ю.С.")

Шевченківський

6503,9

509,20

700,30

193,60

109,9

2309,19 виконано

довідка від 

06.08.2015 № 

050/08-6524

115 28.07.2015 Фізичні особи

Реконструкція індивідуального житлового будинку літ. "А" (в т.ч. гараж 

29,20) та будівництво гаражу літ. Д" (за джанми технічного паспорту КП 

"Бюро технічної інвентаризації Києво-Святошинської районної ради 

Київської області) по вул. Коростенській, 13/10 

Святошинський
451,50 (в т.ч. 29,20)

23,60
43,95 виконано

довідка від 

05.08.2015 № 

050/08-6472

116 31.07.2015 Фізична особа

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ. "А" (за даними технічного 

паспорту ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ЗОЛОТІ ВОРОТА") під 

приміщення роздрібної торгівлі продовольчими товарами на площі Героїв 

Бресту, 1-К

Святошинський 146 98,64 виконано

довідка від 

06.08.2015 № 

050/08-6525

117 03.08.2015 Фізична особа

Будівництво житлового будинку літ. «А»  (за даними технічного паспорту 

ТОВ «САТА ГРАНУМ») (в т.ч. адміністративні та офісні приміщення, 

гімнастичний зал, технічні приміщення, підсобні приміщення, підземний 

паркінг) по вул. Чорногірській, 14, 16 

Печерський

4989,80 (в т.ч. 214,30

117,70

91,30

42,90

846,50)

1404,36 виконано

довідка від 

14.08.2015 № 

050/08-6798

118 05.08.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ "МБІ"

Будівництво комплексу збудованих житлових будинків літ. "А" (в т.ч. 

гаражі) за даними технічного паспорту КМБТІ) з влаштуванням відкритої  

автостоянки на 20 м/місць по пров. Докучаєвському, 8-12

Солом'янський
4983,00 (247,90)

423,60
988,64 виконано

довідка від 

10.08.2015 № 

050/08-6666

119 05.08.2015 Фізична особа

Будівництво індивідуального житлового будинку літ. "А" та господарських 

споруд - бані літ. "Б", гаражу літ. "В" (за даними технічного паспорту ТОВ 

"ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ "АЛТАНА") на 19-му км Житомирського 

шосе, діл. 9, 9-а

Святошинський

447,10

68,30

55,40

62,96 виконано

довідка від 

13.08.2015 № 

050/08-6736

120 11.08.2015 Фізична особа

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А" (за даними технічного паспорту 

ТОВ "ТЕХІНВЕНТАРИЗАЦІЯ") (в т.ч. приміщення під роздрібну торігвлю 

продовольчими товарами, під розрібну торгівлю непродовольчими 

товарами) на вул. Драйзера Теодора, 24-А

Деснянський
97,60 (48,00

49,60)
53,90 виконано

довідка від 

03.09.2015 № 

050/08-7432

121 20.08.2015 Фізична особа

Будівництво господарських споруд - погрібу з шийкою літ. "И", бані літ. 

"Ж", гаражу літ. "З" (за даними технічного паспорту 

ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП (ФОП Лемза Д.В.)) на вул. Миколи Гастелло, 6-

а (кадастровий номер 8000000000:82189:0044)

Печерський

26,20

64,60

22,40

36,59 виконано



довідка від 

03.09.2015 № 

050/18-7431

122 25.08.2015 Фізична особа

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ. "А" (за даними технічного 

паспорту КМБТІ) під магазин продовольчих товарів та магазин 

непродовольчих товарів на вул. Лариси Руденко, 11-В

Дарницький

150,00

75,20

74,80

114,44 виконано

довідка від 

31.08.2015 № 

050/18-7332

123 25.08.2015 Фізична особа

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ. "А" (за даними технічного 

паспорту КМБТІ) під магазин продовольчих товарів та магазин 

непродовольчих товарів на вул. Зрошувальній, 2-П

Дарницький

73,10

50,00

23,10

18,29 виконано

довідка від 

07.09.2015 № 

050/18-7515

124 27.08.2015 Фізична особа

Інвестування будівництва нежитлового приміщення № 759  (за даними 

технічного паспорту КМБТІ) в житловому будинку по вул. Драгоманова, 6/1  

(будівельна адреса: житловий будинок на ділянці 36 у 4-му мікрорайоні 

житлового масиву позняки) з подальшим використанням під офісне 

приміщення.

Дарницький 89,3 11,58 виконано

довідка від 

18.09.2015 № 

050/08-7986

125 01.09.2015

Обслуговуючий 

кооператив "ЖБК 

ОСІННІЙ"

Будівництво житлового будинку літ. "А" (за даними ТОВ 

"Благобудконсалт") (вбудовані нежитлові приміщення (офісні приміщення, 

перукарня) з автостоянкою на 7 машиномісць по вул. Осінній, 38-а

Святошинський
3043,70 (347,70: (289,00

58,70)
621,71 виконано

довідка від 

11.09.2015 № 

050/18-7708

126 07.09.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ЕНРАН-АВТО"

Будівництво приміщень сервісного обслуговування транспортних засобів та 

АЗС літ. "А", літ. "Б", літ. "В", літ. "Г" (за даними технічного паспорту ТОВ 

"СпецБудПроект Груп") у складі І черги проекту (за даними  ТОВ 

"СпецБудПроект Груп") комплексу торговельного призначення з об'єктами 

харчування, приміщеннями сервісного обслуговування транспортних засобів 

та АЗС по пров. Заводському, 1

Дарницький

266

33,80

459,90

5,90

1630,80

807,05 виконано

довідка від 

28.09.2015 № 

050/18-8298

127 07.09.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Міжрегіональна 

координаційно-технічна 

фірма "ВЕГА"

Реконструкція нежитлового будинку літ. "А" під житловий будинок 

(квартири) з вбудованими нежитловими приміщеннями (в т.ч. аптека, 

магазин продовольчих товарів, апартаменти, творчі майстерні, гімнастична 

зала, кладові (комори), паркінг (за дадними  ТОВ "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ") та відкритою автостоянкою по вул. Золотоустівській, 

30

Шевченківський

4649,50

746,80

(66,60

85,90

38,90

321,80

97,80

86,00

49,80)

665,90

103,00

2268,42 виконано

довідка від 

22.09.2015 № 

050/08-050/Б-

336/2-8080

128 14.09.2015 Фізична особа

Будівництво дачного будинку літ. «А» загальною площею  (в т. ч. гараж) та 

господарських споруд – господарчого блоку 

літ. «В» з навісом літ. «в» загальною (за даними технічного паспорту 

КМБТІ) на вул. 8 Лінія, діл. 55 (урочище Наталка)

(кдт «Чорнобилець») 

Оболонський
300,7 (17,70)

67,00
85,27 виконано

довідка від 

08.10.2015 № 

050/08-8810

129 15.09.2015 Фізична особа

Інвестування будівництва нежитлового приміщення № 112 (за даними 

технічного паспорту КМБТІ) в житловому будинку по вул. Урлівській, 21-А 

(будівельна адреса: житловий будинок № 15 у 3 мікрорайоні житлового 

масиву Позняки-Східні) з подальшим використанням під офіс.

Дарницький 124,1 25,52 виконано

довідка від 

29.09.2015 № 

050/08-8373

130 18.09.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"УКРТЕХПРОМ"

Будівництво автозаправної станції з пунктом сервісного обслуговування 

водіїв та пасажирів літ. "Ж" (за даними КМ БТІ) з демонтажем існуючих 

будівель і споруд на території автомийки та автозаправної станції  на 

влаштування гостьової автостоянки на 4 машиномісця по просп. Генерала 

Ватутіна, 5

Деснянський 500,9 480,01 виконано

довідка від 

06.10.2015 № 

050/08-8707

131 18.09.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ВАРУНА-ВЕСТ"

Будівництво автозаправного комплексу з пунктом сервісного 

обслуговування водіїв та пасажирів, адмінприміщення, кафе літ. "XVI" та 

автомийкою літ. "XVII" (за даними КМ БТІ) з влаштуванням гостьової 

автостоянки на 11 машиномісць по вул. Новокостянтинівській, 4-а

Оболонський 1131,7 616,57 виконано



довідка від 

29.09.2015 № 

050/08-8375

132 18.09.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "АТБ-

ІНВЕСТ"

Будівництво торгово-офісного центру літ. "2А" (за даними технічного 

паспорту ТОВ "ТЕХІНВЕСТБЮРО") (в т.ч. торгові площі під продовольчі 

товари, торгові площі під непродовольчі товари, складькі приміщення, 

адміністративно-побутові приміщення, підсобні приміщення, технічні 

приміщення) з влаштуванням автостоянки на 7 машино-місць по просп. 

Московському, 8

Оболонський

773,10 (378,37

56,23

177,10

49,80

66,70

44,90)

602,91 виконано

довідка від 

28.09.2015 № 

050/18-8289

133 18.09.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ТАЙТРЕЙДХОЛДІН"

Реконструкція приміщень нежитлового будинку № 2Д під непродовольчий 

магазин літ. "А" (за даними технічного паспорту ТОВ "СПГ-СИСТЕМС") по 

вул. Шолом Алейхема

Деснянський 1442,4 5,86 виконано

довідка від 

23.09.2015 № 

050/08-8103

134 21.09.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю ВКП 

"КОМУНШЛЯХБУД"

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Рітейл 

Схід"

Будівництво магазину продовольчих та непродовольчих товарів літ. "А-1" 

(за даними технічного паспорту ТОВ "Центральне БТІ") на бульв. 

Чоколівському, 39 

Солом'янському 901,4 561,16 виконано

довідка від 

29.09.2015 № 

050/08-8374

135 21.09.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ТВМ-

ЛОГІТЕК"

Будівництво АЗС з пунктом сервісного обслуговуння водіїв та пасажирів літ. 

"Б" (за даними КМ БТІ) та гостьовою автостоянкою на 2 машиномісця по 

вул. Семена Скляренка, 4

Оболонський 382,8 573,34 виконано

довідка від 

08.12.2015 № 

050/08-8811

136 30.09.2015 Фізична особа

Будівництво садового будинку літ. "А" та господарської споруди - 

господарського блоку літ. "Б" (за даними технічного паспорту ТОВ 

"Інжинірингова компанія "Алтана") по вул. Садова 1, діл. 39 (с/т "Радист")

Дніпровський
316,1

4,08
114,29 виконано

довідка від 

26.10.2015 № 

050/08-9334

137 30.09.2015
Приватне підприємство 

"Соло"

Реконструкція приміщень блоку побутового обслуговування літ. "А" (за 

даними технічного паспорту КМБТІ) під приміщення офісні та загального 

призначення, торгові приміщення (магазин непродовольчих товарів) з 

влаштуванням відкритої автостоянки на 4 м/місць по вул. Драгоманова, 31-Д

Дарницький

832,60

435,50

397,10
214,55 виконано

довідка від 

14.01.2016 № 

050/18-258

138 02.10.2015 Фізична особа
Будівництво садибних будинків літ. «А» , літ. «В» (за даними технічного 

паспорту ТОВ «КОРУНД КОНСАЛТІНГ») на вул. Нижній Вал, 19
Дарницький

188,00

394,00
126,97 виконано

довідка від 

22.10.2015 № 

050/08-9248

139 05.10.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ТОП 

НІВО»

Будівництво автозаправного комплексу з об’єктами соціально-побутового 

призначення (операторна літ. «А», навіс літ. «Б» (за даними технічного 

паспорту ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД»)) та автостоянки на 7 м/місць на 

площі Севастопольській

Солом’янський

621,70

518,00

7м/м

798,76 виконано

довідка від 

12.10.2015 № 

050/08-8897

140 08.10.2015 Фізична особа

Реставрація з реабілітацією нежитлової будівлі літ. «А» (за даними 

технічного паспорту ПП «МАКРОПРОЕКТ») (в т.ч. офісні приміщення, 

допоміжні приміщення, паркінг) по вул. Володимирській, 61-Б 

Голосіївський 3379 1929,23 виконано

довідка від 

23.10.2015 № 

050/08-9280

141 09.10.2015 Фізична особа

Будівництво індивідуального житлового будинку літ. «А» (в т. ч. гараж) та 

господарської споруди – альтанки літ. «Б» (за даними технічного паспорту 

ТОВ "ЮК "ЗОЛОТІ ВОРОТА") на вул. Колосковій, 14 (мікрорайон Жуляни)
Солом,янський

363,90(37,40)

24,40
42,86 виконано

довідка від 

25.11.2015 № 

050/08-10263

142 09.10.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«АВТОБАНСЕРВІС"

Реконструкція автозаправної станції під автозаправний комплекс літ. «А»  

(за даними технічного паспорту ТОВ «ЛІДЕР ПЛЮС») на перетині вулиць 

Полярної та Петра Дегтяренка (площа земельної ділянки 930,00 кв. м)
Оболонський

275,50

263,20
799,16 виконано



довідка від 

20.10.2015 № 

050/08-9132

143 09.10.2015 Фізична особа

Реконструкція нежитлового приміщення (колишня квартира № 5) під салон 

краси (за даними технічного паспорту ТОВ «АЛАМАК-77») з влаштуванням 

окремого входу по вул. Миколи Лаврухіна, 8 
Деснянський 73,79 0,72 виконано

довідка від 

04.11.2015 № 

050/08-9624

144 13.10.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ГУЕЛЬ ПАРК»

Будівництво відкритої автостоянки (площа ділянки 5506,00 кв. м) з 

об’єктами транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу – пункту 

сервісного обслуговування водіїв та пасажирів літ. "А" (за даними 

технічного паспорту ТОВ "Інжинірингова компанія "Алтана") на перетині 

вул. Ревуцького та вул. Анни Ахматової

Дарницький
5506,00

252,5
502,92 виконано

довідка від 

03.11.2015 № 

050/18-9606

145 15.10.2015

Дочірнє підприємство 

промислово-технічної 

компанії компанії у 

вигляді товариства з 

обмеженою 

відповідальністю 

"Агромат" "СЕРВІС"

Реконструкція адміністративної бідівлі літ. "А1" (за даними ТОВ "кнд "Крок 

назустріч") та торговельно-адміністративної будівлі літ. "Б" ((за даними ТОВ 

"кнд "Крок назустріч") з їх роз,єднанням по вул. Лісорубній, 1

Святошинський
393,20

1959,10
574,87 виконано

довідка від 

21.10.2015 № 

050/08-9194

146 16.10.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"БОРИСПІЛЬМІСЬКБУД

"

Публічне акціонерне 

товариство "Холдингова 

компанія "Київміськбуд"

Будівництво житлового будинку № 2 (секція Г) (квартири) з вбудованими 

нежитловими приміщеннями  (за даними ТОВ "Київський 

інвентаризаційний центр") (в т.ч. медичний заклад, магазин непродовольчих 

товарів, офіси) та гостьової автостоянки на 14 машиномісць у складі проекту 

житлово-офісного комплексу з підземним паркінгом у 4-а мікрорайоні 

житлового масиву Позняки (ІІ черга, 2 пусковий комплекс)

Дарницький

13039,00

485,80 (76,60

111,30

297,90)

175,00

3135,85 виконано

довідка від 

07.12.2015 № 

050/08-10721

147 16.10.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"БАУРІС"

Реконструкція автозаправної станції з кафе-магазином літ. "Б", навісом літ. 

"В" (за даними технічного паспорту КМБТІ) з влаштуванням автостоянки на 

5 м/місць по вул. Фрунзе, 58
Подільський

257,00

487,60
728,08 виконано

довідка від 

02.11.2015 № 

050/08-9565

148 22.10.2015

Публічне акціонерне 

товариство 

"Домобудівний комбінат 

№ 4"

Будівництво житлового будинку №  14 (квартири) з вбудованими 

нежитловими приміщеннями (в т.ч. офіси, приміщення для прийому 

громадяндільничим інспектором міліці, диспетчерська), ТП літ. "Б" (за 

даними технічного паспорту КМ БТІ) та гостьової автостоянки на 165 

машиномісць у складі І черги забудови 20-го мікрорайону житлового масиву 

Вигурівщина-Троєщина

Деснянський

48394,60

803,00 (767,00

18,00

18,00)

60,60

9618,97 виконано

довідка від 

27.10.2015 № 

050/08-9369

149 26.10.2015

Державне підприємство 

Міністерства оборони 

України 

"Укроборонпостачальник

"

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "СП 

Фасад"

Будівництво комплексу житлових будинків та об'єктів соціального, 

побутового прпизначення на вул. Відпочинку, 9-а (2 пусковий комплекс, 3 

черга), а саме:

житлового будинку № 2 (квартири) з вбудованими офісними приміщеннями 

(за даними технічногї інвентаризації ТОВ ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") 

(будівельна адреса: вул. Петрицького, 15-А);

житлового будинку № 3 (квартири) з вбудованими офісними приміщеннями 

(за даними технічногї інвентаризації ТОВ ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") 

(будівельна адреса: вул. Петрицького, 17-А);

Святошинський

7325,60

188,80

7757,30

90,80

2373,03 виконано

* 150 28.10.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ФІНДЖЕК"

Будівництво житлового комплексу (квартири) з вбудованими нежитловими 

приміщеннями (спортивний зал, офіси) підземним паркінгом на 112 м/місць 

та відкритої автостоянки автомобілів на 3 м/місць по вул. Райдужній

Дніпровський

7739,60

683,50(146,80

536,70)

2578,80

2770,89 виконано



довідка від 

09.11.2015 № 

050/18-9766

151 04.11.2015

Комунальне 

підприємство "Київське 

інвестиційне агенство"

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"СІТІКОМФОРТГРУП"

Будівництво об'єктів транспортної інфраструктури, дорожнього сервісу - 

будівлі з пунктом сервісного обслуговування літ. "А" (в т.ч. зона 

обслуговування клієнтів - пункт сервісного обслуговування водіїв та 

пасажирів, зона приміщень для персоналу - адміністративні приміщення, 

приміщення персоналу, технічні приміщення, магазин супутніх товарів та 

кафетерій), навісу (автомийки самообслуговування модульного типу) літ. 

"Б", навісу  (автомийки самообслуговування модульного типу) літ. "В" (за 

даними технічного паспорту ТОВ "МЕЖРЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІСНИЙ-

ЦЕНТР ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ) з влаштуванням гостьової 

автостоянки на 3 м/місця по вул. Сортувальній, 24

Дарницький

203,00 (75,70

49,60

32,70

45,00)

74,50

294,50

1054,89 виконано

довідка від 

12.11.2015 № 

050/08-9875

152 05.11.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Консультаційне бюро 

НТТ"

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Будеволюція"

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "КЖБК 

БМУ-1"

Будівництво блоку соціально-побутового обслуговування (продовольчий 

магазин) № 60 літ. "А" (за даними технічної інвентаризації ТОВ 

"МІСЬКСПЕЦЕКСПЕРТ") з влаштуванням гостьової автостоянки на 3 

м/місця у складі 11 пускового комплексу 1 черги проекту будівництва 

багатоповерхових житлових будинків з об'єктами торговельно-офісно-

розважального та соціально-побутового призначення між вул. Бориса Гмирі 

та вул. Колекторною 

Дарницький
1721,9

37,50
1036,71 виконано

довідка від 

12.11.2015 № 

050/08-9880

153 05.11.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ПАНОРАМА-ІНВЕСТ"

Будівництво торговельно-розважального комплексу по вул. Попудренка, вул. 

Мурманській, 6 (біля станції метро "Лісова") (ІІ черга проекту), а саме:

будівлі літ. "А" (за даними технічного паспорту ПП "Макропроект") ( в т.ч. 

продовольчі магазини, інщші заклади торгівлі , адміністративні 

приміщення);

будівлі літ "А¢" (громадська вбиральня) за даними технічного паспорту ПП 

"Макропроект");

будівлі літ "А¢" (за даними технічного паспорту П "Макропроект") 

(непродовольчі магазини, адміністративно-побутові приміщення); 

будівлі літ. "Б"  (за даними технічного паспорту П "Макропроект") 

(безбалансове відділення банку, приміщення підвищувальної водопровідної 

насосної станції); будівлі літ. "В"  (за даними технічного паспорту П 

"Макропроект") (магазини роздрібної торгівлі, товари для дітей (ігрова), 

аптека); будівлі літ. "Г" (непродовольчі магазини роздрібної торгівлі)  (за 

даними технічного паспорту П "Макропроект");

будівлі літ. "Д"  (непродовольчі магазини роздрібної торгівлі)  (за даними 

технічного паспорту П "Макропроект");

будівлі літ. "Е" (непродовольчі магазини роздрібної торгівлі)  (за даними 

технічного паспорту П "Макропроект");

будівлі літ. "Є"  (за даними технічного паспорту П "Макропроект") 

(продовольчі магазини, музична зала (караоке)) будівлі літ. "Ж" 

(продовольчі магазини)  (за даними технічного паспорту П "Макропроект");

будівлі літ. "З" (продовольчі магазини)  (за даними технічного паспорту П 

"Макропроект")

будівлі літ. "І"  (за даними технічного паспорту П "Макропроект") 

(непродовольчі магазини роздрібної торгівлі, фаст-фуд);

будівлі літ. "Л" (трансформаторна підстанція)  (за даними технічного 

Деснянський

1135,10 (224,90

682,50

227,70)

142,10

2429,90 (2177,80

252,10)

117,60 ( 98,00

19,60)

427,90 (352,40

16,00

59,50)

148,90

130,50

207,40

140,70 (123,10

17,60)

104,30

69,40

218,20 (43,30

174,90)

42,40

4960,48 виконано

довідка від 

11.11.2015 № 

050/08-9870

154 05.11.2015

Комунальне 

підприємство 

"КИЇВПАСТРАНС"

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ГЛОБАЛ СІНЕМА"

Будівництво об'єкту соціально-побутового призначення, торгівлі та 

харчування літ. "А" (за даними технічного паспорту ТОВ "СПГ-СИСТЕМС") 

(в т.ч. магазин роздрібної торгівлі продовольчими товарами, магазин 

роздрібної торгівлі непродовольчими  товарами, технічні приміщення, 

аптека) з влаштуванням гостьової автостоянки на 9 м/місць по вул. 

Попудренка, 1 (ІІ черга)

Дніпровський

1035,8 (676,60

211,70

47,40

100,10)

838,06 виконано



довідка від 

07.06.2016 № 

050/4606

155 05.11.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"КОРВЕТ-ЦЕНТР"

Будівництвом готелю (за даними технічної інвентаризації ФОП МУРИН 

СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ) (в т.ч. приміщення готелю, вбудований 

паркінг (в т.ч. підземна частина, надземна частина), заклад громадського 

харчування (кафе), ресторан, конференц-зали офісні приміщення) з 

влаштуванням відкритої гостьової автостоянки на 4 м/місця по вул. 

Ползунова, 6 

Солом'янський

11333,30 (8621,30

829,80 (298,40

531,40)

498,50

582,50

471,90

329,30)

12585,87 виконано

довідка від 

12.11.2015 № 

050/08-9867

156 09.11.2015
Нестеренко Ірина 

Миколаївна

Реконструкція квартири № 183 та № 184 з їх об'єднанням в одну (з аданими 

технічного паспорту ТОВ "ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ") в 

житловому будинку по вул. Михайла Драгомирова, 20

Печерський 193,2 1,08 виконано

довідка від 

12.11.2015 № 

050/08-9893

157 09.11.2015
Попова Олена 

Миколаївна

Реконструкція квартири № 181 та № 182 з їх об'єднанням в одну (з аданими 

технічного паспорту ТОВ "ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ") в 

житловому будинку по вул. Михайла Драгомирова, 20

Печерський 208,6 0,87 виконано

довідка від 

12.11.2015 № 

050/08-9878

158 09.11.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Територіальне 

міжгосподарче об'єднання 

"ЛІКО-ХОЛДІНГ"

Будівництво секцій 1-4 житлового будинку № 2 (квартири (в т.ч. за 

програмою "Доступне житло" (70/30), за рахунок кредитних коштів 

Державної спеціалізованої фінансової установи "Державний фонд сприяння 

молодіжному житловому будівництву")) з вбудованими нежитловими 

приміщеннями (офіси, салон краси, кафетерії, промисловий магазин), ТП 

літ. "Б" (за даними технічної інвентаризації КМБТІ) та тимчасової 

автостоянки автомобілів на 30 м/місць в складі проекту забудови по вул. 

Вільямса, 7 і вул. Ломоносова, 42-50 (3 мікрорайон) (VІ черга, 1 пусковий 

комплекс) 

Голосіївський

24741,10 (2721,80

2600)

1589,70(1231,70

108,90

41,80

207,30

3265,41 виконано

довідка 

25.11.2015 № 

050/08-10265

159 09.11.2015 Фізична особа

Реконструкція нежитлового приміщення № 50 

(в літ. А) під літературний клуб з залом для продажу книг (за даними 

технічного паспорту ПП «РІЕЛТІ ГРУП») в житловому будинку по пров. 

Бєлінського Чеслава, 5 

Шевченківський 154,1 18,87 виконано

довідка від 

19.01.2016 № 

050/08-377

160 16.11.2015

Публічне акціонерне 

товариство 

"КИЇВМІСЬКГОЛОВПО

СТАЧ"

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "РІЕЛТІ 

КЕПІТАЛ 

ІНВЕСТМЕНТС"

Реконструкція майнового комплексу під тогівельно-складський комплекс 

літ. "А" (за даними технічного паспорту ТОВ "СПГ-СИСТЕМС") (в т.ч. 

торговий зал супермаркету (продовольчі товари), складські приміщення, 

піцерія, торгові приміщення (непродовольчі товари), технічні приміщення, 

трансформаторна підстанція) з влаштуванням гостьової автостоянки на 99 

м/місць по вул. Святошинській, 3 (І черга)

Святошинський

3852,70(2100,60

1166,40

160,70

195,10

129,10

100,80)

1284,55 виконано

довідка від 

19.11.2015 № 

050/08-10088

161 16.11.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Куренівський ринок"

Будівництво павільйону літ. «Н» (за даними технічного паспорту ТОВ 

«Інжинірингова компанія «АЛТАНА») та влаштуванням 8 машиномісць для 

паркування автомобілів на площі Петропавлівській (колишня Фрунзе), 1 

Оболонський 1024,1 308,91 виконано

довідка від 

23.11.2015 № 

050/18-10198

162 16.11.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "РАЙТ 

ГРУП"

Реконструкція нежитлових приміщень під офісно-адміністративну будівлю 

літ. «А»  (за даними технічного паспорту ТОВ «СПГ-СИСТЕМС») та 

влаштуванням наземної автостоянки на 12 машиномісць по вул. Леоніда 

Первомайського, 7 (І пусковий комплекс).

Печерський 2851,4 1595,79 виконано

довідка від 

25.11.2015 № 

050/08-10261

163 16.11.2015 Фізична особа
Реконструкція квартири № 69 (за даними технічного паспорту ТОВ 

"УКРТЕХЕКСПЕРТ") у житловому будинку по вул. Саперно-Слобідська, 8
Голосіївський 130,6 0,10 виконано



по частині 

пайового внеску 

сплачують, по 

іншій борг, 

верішується в 

судовому 

порядку

164 16.11.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУ

Д"

Будівництво багатофункціонального торговельно-розважального комплексу 

(в т.ч. заклади торгівлі, розважальні заклади, кінокомплекс, гімнастичні 

зали, приміщення басейну, кафе, фаст-фуди, МСК, адміністративний блок, 

технічні приміщення (венткамери і т.п.), паркінг, автомийка, інші 

приміщення) з відкритими наземними автостоянками на 532 м/місця у складі 

І п.к. 1 черги житлової та громадської забудови з автовокзалом на території 

по вул.Кільцева дорога, 1, 1а, 1в обмеженої вул. Кільцева дорога, західною 

межею забудови по вулицях Теремківській та Жулянській і міською межею

Голосіївський

295523,00 (96819,00

15492,00

7049,00

1470,00

1089,00

7441,00

4663,00

29136,00

2086,00

4723,00

112474,50

510,00

13570,50)

9842,00

56794,33

по частині пайового 

внеску сплачують, 

по іншій борг, 

верішується в 

судовому порядку

довідка від 

07.12.2015 № 

050/08-10706

165 19.11.2015 Фізична особа
Будівництво автомийки літ. "А" та навісів (за даними технічного паспорту 

КМБТІ) по Кільцевій, 17
Святошинський

20,3

182,40
73,81 виконано

довідка від 

22.02.2016 № 

050/18-1587

166 25.11.2015

Публічне акціонерне 

товариство 

"ХОЛДИНГОВА 

КОМПАНІЯ 

"КИЇВМІСЬКБУД"

реконструкція адміністративного будинку під житловий будинок (квартири) 

та влаштуванням гостьової автостоянки на 3 м/місць по бульв. 

Чоколівському, 27-Б 

Солом'янський

2155,00

49,60

37,50

754,41 виконано

довідка від 

07.12.2015 № 

050/08-10720

167 27.11.2015 Фізичні особи

Реконструкція квартири № 150 з поділом її на дві квартири № 150/1 та 150/2 

(за даними технічних паспортів ФОП Воробйов Юрій Петрович) в 

житловому будинук по вул. Герцена, 17-25 

Шевченківський
69,40

69
4,35 виконано

довідка від 

03.12.2015 № 

050/08-10548

168 30.11.2015

Публічне акціонерне 

товариство 

"ХОЛДИНГОВА 

КОМПАНІЯ 

"КИЇВМІСЬКБУД"

Будівництво фізкультурно-оздоровчого комплексу з об'єктами соціально-

побутового призначення літ. "А" (за даними технічного паспорту ТОВ 

"Київський інвентаризаційний центр") з влаштуванням гостьової 

автостоянки на 38 м/місць в складі V черги забудови 2-го мікрорайону 

житлового масиву Позняки

Дарницький
2667,50

475
1327,36 виконано

довідка від 

03.12.2015 № 

050/08-10549

169 30.11.2015

Приватне акціонерне 

товариство 

"КИЇВСПЕЦМОНТАЖБ

УД"

Будівництво садового будинку літ. "А" (за даними технічного паспорту 

КМБТІ) на вул. Садовій, 54-а діл. 174
Дарницький 436,8 97,80 виконано

довідка від 

11.12.2015 № 

050/18-10902

170 01.12.2015

Товариство з обмежено 

відповідальністю "ЗІМ 

КЕПІТАЛ ГРУП"

будівництво житлового будинку літ. «А» з(в т. ч. офісні приміщення ) (за 

даними ФОП Самусенко М. Г.) та влаштуванням наземної автостоянки на 18 

машиномісць  по пров. Московському, 2-в, 2-г, 

2-д у Голосіївському районі м. Києва.

Голосіївський
9475,70 

(864,70)
1919,72 виконано

довідка від 

07.12.2015 № 

050/08-10705

171 01.12.2015

Приватне акціонерне 

товариство «Міські 

інвестиції»

Реконструкція групи нежитлових приміщень №153, №154, №155, №156, 

№157, №158, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №172, №173, №174, 

№175 під житлові приміщення (квартири) (за даними ТОВ 

«ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») в житловому будинку 

літ. «Х» по вул. Механізаторів, 2-А 

Солом'янський 1963,5 58,29 виконано

довідка від 

07.12.2015 № 

050/08-10704

172 01.12.2015

Приватне акціонерне 

товариство «Міські 

інвестиції»

Реконструкцією груп нежитлових приміщень №466, №468, №469, №470, 

№471, №472, №474, №475, №476, №477 в будинку літ. «Т» під житлові 

приміщення (квартири) ,

груп нежитлових приміщень №483, №484, №485, №486, №487, №488, №490, 

№491,

№ 492, №493, №494, №495, №496, №497 в будинку літ. «У» під житлові 

приміщення (квартири), груп нежитлових приміщень №506, №511, №512, 

№513, №514, №518, №519, №520 кв. м в будинку літ. «Ф» під житлові 

приміщення (квартири) (за даними 

ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») по вул. Механізаторів, 2 

Солом'янський

1591,30

2108,80

1362,1
37,41 виконано



довідка від 

22.06.2016 № 

050/08-5046

173 01.12.2015

Підприємство з 

іноземними інвестиціями 

"МакДональдз Юкрейн 

Лтд"

Реконструкція будівлі літ. «А» підприємства громадського харчування 

швидкого обслуговування «МакДональдз» (за даними технічного паспорту 

ТОВ «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ») та 

влаштуванням відкритої автостоянки по просп. Броварському, 27 (літера А) 

Дніпровський
709,30

11м/м/
177,44 виконано

довідка від 

02.02.2016 № 

050/18-810

174 01.12.2015

Обслуговуючий житлово-

будівельний кооператив 

"БРИТАНСЬКИЙ 

КЛУБНИЙ КВАРТАЛ"

Будівництво житлового будинку № 2 (літ. "А") загальною площею 5627,30 

кв. м (за даними ТОВ "УКРКОНСАЛТБУДПРОЕКТ") з влаштуванням 

автостоянки на 8 м/місць по вул. Яблуневій, 27, 29, 31 в Голосіївському 

районі м. Києва

Голосіївський 5627,30 897,21 виконано

довідка від 

02.02.2016 № 

050/18-809

175 01.12.2015

Обслуговуючий житлово-

будівельний кооператив 

"БРИТАНСЬКИЙ 

КЛУБНИЙ КВАРТАЛ"

Будівництво житлового будинку № 2 (літ. "А") загальною площею 5678,80 

кв. м (за даними ТОВ "УКРКОНСАЛТБУДПРОЕКТ") з влаштуванням 

автостоянки на 8 м/місць по вул. Яблуневій, 33, 35, 37 в Голосіївському 

районі м. Києва

Голосіївський 5678,8 905,23 виконано

довідка від 

07.12.2015 № 

050/08-10722

176 02.12.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ПРОПЕРТІ ДЕ ЛЮКС"    

Публічне акціонерне 

товариство 

"ХОЛДИНГОВА 

КОМПАНІЯ 

"КИЇВМІСЬКБУД"

Будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудованими 

приміщеннями громадського призначення та наземною автостоянкою на 9 

машиномісць загальною площею 112,50 кв. м на вул. Феодосійській, 2-є, 2-

ж, 2-з, 2-і у Голосіївському районі м. Києва, а саме:   І, ІІ черги: житловий 

будинок літ. "А" (загальна площа квартир - 15471,80 кв. м) з вбудованими 

нежитловими приміщеннями загальною площею 1035,10 кв. м (в т.ч. 

приміщення для тренувальних і фізкультурно-оздоровчих занять - 107,60 кв. 

м, офісні приміщення - 297,80 кв. м, стоматологія - 64,50 кв. м, продуктовий 

магазин - 131,60 кв. м, аптеки - 98,40 кв. м, салону краси - 48,20 кв. м, 

оздоровчого комплексу - 107,90 кв. м, магазини непродовольчої торгівлі - 

179,10 кв. м) (за даними ТОВ "Київський інвентаризаційний центр");   ІІІ  

черга:  підземний паркінг літ. "Б" загальною площею 712,60 кв. м (за даними 

ТОВ "Київський інвентаризаційний центр")

Голосіївський

112,50                       

15471,80                              

1035,10                                        

(107,60, 297,80, 64,50, 

131,60, 98,40, 48,20, 

107,90, 179,10);                           

712,60

4463,74 виконано

довідка від 

18.12.2015 № 

050/08-11167

177 02.12.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Нафтова будівельна 

компанія»

Реконструкція будівлі АЗК № 8 літ. «А» та навісу літ. «Б»(за даними 

технічного паспорту КМБТІ) по просп. Бажана, 4 
Дарницький

136,70

273,90
265,24 виконано

довідка від 

09.12.2015 № 

050/08-10829

178 03.12.2015

Підприємство з 

іноземними інвестиціями 

«МакДональдз Юкрейн 

Лтд»

Реконструкція закладу громадського харчування (ресторану швидкого 

обслуговування) літ. «А» (за даними технічного паспорту ТОВ «Бюро 

технічної інвентаризації міжрегіональне») по вул. Боричів узвіз, 10

Подільський 646 150,23 виконано

довідка від 

15.12.2015 № 

050/08-11002

179 03.12.2015 Фізична особа

Реконструкція квартири № 29 (за даними технічного паспорту ТОВ "БЮРО

ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ "ГАРАНТ") в житловому будинку по вул.

Богомольця Академіка, 6

Печерський 123,01 0,29 виконано

довідка від 

13.01.2016 № 

050/18-227

180 03.12.2015

Приватне підприємство 

приватна сервісно-

комерційна фірма 

"Трансспорт"

Публічне акціонерне 

товариство 

"Домобудівний комбінат 

№ 4"

Будівництво житлового будинку – корпус 2 літ. «Б» (квартири), 

прибудованої котельні з ІТП та насосною станцією літ. «В» (за даними 

технічної інвентаризації КМБТІ) у складі І черги (1-й пусковий комплекс) 

будівництва житлових будинків з вбудованими приміщеннями та 

механізованого паркінгу на просп. Науки, 58 

Голосіївський

9138,30

194,40 1933,68 виконано

довідка від 

14.12.2015 № 

050/08-10954

181 09.12.2015

 Публічне акціонерне 

товариство 

"ХОЛДИНГОВА 

КОМПАНІЯ 

"КИЇВМІСЬКБУД"

Реконструкція адміністративного будинку під житловий будинок літ. "А" 

(квартири) з вбудованими приміщеннями (офіси) (за даними технічної 

інвентаризації  ТОВ "Київський інвентаризаційний центр") та влаштуванням 

гостьової автостоянки на 3 м/місць по просп. Червонозоряному, 15/7

Солом'янський

5202,10

358,80

37,50

1792,24 виконано



довідка від 

12.04.2016 № 

050/18-3105

182 09.12.2015

 Публічне акціонерне 

товариство 

"ХОЛДИНГОВА 

КОМПАНІЯ 

"КИЇВМІСЬКБУД"

Реконструкція гуртожитку  під житловий будинок (квартири) з вбудовано-

прибудованими приміщеннями (в т.ч. приміщення для зберігання 

велосипедів, приміщення телекомунікаційних мереж) (за даними технічної 

інвентаризації ТОВ "Київський інвентаризаційний центр") та влаштуванням 

гостьової автостоянки на 6 м/місць по пвул. Володі Дубініна, 5/15

Голосіївський

3297,30

199,50

(197,10

2,40)

75,00

976,82 виконано

довідка від 

15.12.2015 та 

доповнення до 

довідки від 

01.04.2016 № 

050/18-2785

183 09.12.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Консультаційне бюро 

НТТ"

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Будеволюція"

Публічне акціонерне 

товариствоАкціонерний 

комерційний банк 

"АРКАДА"

Будівництво блоку соціально-побутового обслуговування № 1 літ. "А"  (за 

даними технічної інвентаризації ФОП Гаврилюк О.А.) (в т.ч. приміщення 

банку, офісні приміщення, місця спільного користування) з влаштуванням 

відкритої гостьової автостоянки на 8 м/місць у складі 1 пускового комплексу 

1 черги проекту будівництвабагатоповерхових житлових будинків з 

об'єктами торговельно-офісно-розважального та соціально-побутового 

призначення між вул. Бориса Гмирі та вул. Колекторною 

Дарницький

1609,00 (301,00

1078,00

230,00)

110,00

1238,56 виконано

довідка від 

14.12.2015 № 

050/08-10970

184 09.12.2015 Фізична особа

Реконструкція нежитлового приміщення № 61 (в літ. "А") під кафе (за 

даними технічного паспорту ТОВ "АКРОПРОМ") з влаштуванням окремого 

входу по вул. Межова, 24

Подільський 306,3 31,43 виконано

довідка від 

14.12.2015 № 

050/08-10971

185 10.12.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "РК 

ГАЛЕРА"

Реконструкція нежитлових будівель літ. "Б", літ. "В", літ. "Г", літ. "Д", літ. 

"Е", літ. "Ж", літ. "З", літ. "И", літ. "К", літ. "Л", літ. "М" (за даними 

технічного паспорту ПП "ДІМ ПРОЕКТІВ") під заклад громадського 

харчування (кафе) на вул. Набережно-Корчуватській, 35

Голосіївський

114,80

17,70

10,30

10,30

10,30

24,50

158,40

6,80

7,30

30,70

34,00

198,03 виконано

довідка від 

16.12.2015 № 

050/08-11087

186 10.12.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Промкабель-Елекрика"

Реконструкція частини приміщень будівлі складу літ. "К" (за даними 

технічного паспорту ТОВ "БЛАГОБУДКОНСАЛТ") по вул. Пшеничній, 8
Святошинський 944,5 232,29 виконано

довідка від 

18.12.2015 № 

050/08-11168

187 10.12.2015 Фізична особа
Будівництво житлового будинку літ. "В" (гараж) (за даними технічного 

паспорту ТОВ "Корунд Консалтінг") на вул. Редутній, 37/7
Печерський 699,6 203,99 виконано

довідка від 

18.12.2015 № 

050/08-11182

188 10.12.2015 Фізична особа

 Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ. «А» (за даними 

технічного паспорту ТОВ «ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ «ЗОЛОТІ ВОРОТА») 

під магазин з продажу продовольчих товарів по просп. Академіка Палладіна, 

24К 

Святошинський 68,5 45,89 виконано

довідка від 

21.03.2016 № 

050/18-2370

189 10.12.2015 Фізична особа

Будівництво індивідуального житлового будинку літ. "А" (за даними 

технічного паспорту ТОВ "КНД "КРОК НАЗУСТРІЧ") (в т.ч. торгівельними  

приміщення, підсобні приміщення) з влаштуванням автостоянки на 

4/місцяпо вул. Львівській, 17

Святошинський
2065,60 (510,60

519,40)
596,51 виконано



довідка від 

15.12.2015 № 

050/08-11001

190 11.12.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ІНВЕСТИЦІЙНО-

БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС-

ГРУП"

Будівництво житлово-рекреаційного комплексу з паркінгами між просп. 

Миколи Бажана та вул. Зарічною (І черга), а саме:

1 п.к.: житловий будинок № 1 (квартири) з вбудованими офісними 

приміщеннями, ТП літ. "Б" (за даними технічної інвентаризації ТОВ 

"ЦЕНТР БУДІВНИЦТВА ТА БУДІВЕЛЬНИХ ЕКСПЕРИЗ") та тимчасовою 

автостоянкою на 10 м/місць;

2 п.к.: житловий будинок № 2 (квартири) з вбудованими офісними 

приміщеннями, паркінгом з вбудованими приміщеннями (кімната охорони, 

вентиляційні камери) (за даними технічної інвентаризації ТОВ "ЦЕНТР 

БУДІВНИЦТВА ТА БУДІВЕЛЬНИХ ЕКСПЕРИЗ") та тимчасовою 

автостоянкою на 10 м/місць;

3 п.к.: житловий будинок № 3 (квартири) з вбудованими офісними 

приміщеннями, паркінгом з вбудованими приміщеннями (кімната охорони, 

вентиляційні камери) (за даними технічної інвентаризації ТОВ "ЦЕНТР 

БУДІВНИЦТВА ТА БУДІВЕЛЬНИХ ЕКСПЕРИЗ") та тимчасовою 

автостоянкою на 10 м/місць;

4 п.к.: житловий будинок № 4 (квартири) з вбудованими офісними 

приміщеннями (за даними технічної інвентаризації ТОВ "ЦЕНТР 

БУДІВНИЦТВА ТА БУДІВЕЛЬНИХ ЕКСПЕРИЗ") та тимчасовою 

автостоянкою на 10 м/місць;

Дарницький

16248,10

1086,10

135,30

16226,70

894,50

3088,20

89,70 (17,80

71,90)

16202,30

995,10

3086,00

88,80 (10,10

78,70)

16198,10

1079,90

15297,41 виконано

довідка від 

23.12.2015 № 

050/08-11335

191 14.12.2015 Фізична особа

Будівництво будівель закладу громадського харчування (кафе) літ. "А", літ. 

"Б", літ. "В" (за даними технічного паспорту ФОП Воробйов Ю.П.) та 

влаштуванням тимчасової автостоянки на 4 м/місця в кварталі 74 виділу 17 

Броварського лісництва Дарницького лісопаркового господарства

Деснянський

84,20

38,30

9,80

16,06 виконано

довідка від 

23.12.2015 № 

050/08-11336

192 14.12.2015

Державне підприємство 

Міністерства оборони 

України 

«УКРВІЙСЬКБУД»

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«УКРБУД 

ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Будівництвом житлового будинку №2 (квартир) з вбудованими 

нежитловими приміщеннями (офіси)  (за даними ТОВ «ПРОФІ П.Л.Ю.С.») в 

складі проекту будівництва багатоповерхових житлових будинків з 

комплексом об’єктів соціально-побутового призначення по вул. 

Бориспільській, 21-45  (1 пусковий комплекс, І черга).

Дарницький
7895,10

320,60
1303,52 виконано

* 193 15.12.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ІНВЕСТ-РЕГІОН"

капітальний ремонт будівель та споруд, інженерних мереж, без 

перепрофілювання і змін зовнішніх геометричних параметрів параметрів та 

технічне переоснащення технологічного устаткування на існуючій АЗС 

літ."А" та влаштукванням автостоянки на 2 м/місця по просп. Космонавта 

Комарова, 42

Солом'янський 58,6 48,74 сплачено

* 194 17.12.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ІНВЕСТ-РЕГІОН"

Капітальний ремонт та технічне переоснащення існуючої АЗС з АГЗП літ. 

"А" та влаштуванням автостоянки на 6 м/місця по вул. Братиславській, 48
Деснянський 134,4 84,26 сплачено

довідка від 

23.12.2015 № 

050/08-11327

195 17.12.2015 Фізична особа

Будівництво житлового будинку літ. "А" (в т.ч. паркінг, вбудовані нежитлові 

приміщення (в т.ч. спортзала, офісначастина, місця загального 

користування)) (за даними технічної інвентаризації ТОВ 

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") по вул. Редутній, 63-67, 67, 70/56

Печерський

11547,10 (652,50

840,10 (79,80

654,20

106,10))

2761,62 виконано

сплачено 196 18.12.2015 Фізична особа

Реконструкція квартири № 112 (за даними технічного паспорту ТОВ 

ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ЗОЛОТІ ВОРОТА") з влаштуванням житлових 

приміщень на технічному поверсі у житловому будинук №2 на вул. Пчілки 

Олени

Дарницький 104,6 10,20 сплачено



довідка від 

28.12.2015 № 

050/08-11555

197 18.12.2015 Фізична особа

Інвестування будівництва нежитлового вбудованого приміщення № 660 під 

технічно-торгівельний центр (за даними технічного паспорту КМБТІ) в 

житловому будинку по вул. Княжий Затон, 2/30 (будівельна адреса: 

житловий будинок № 19, житловий масив Позняки, 8 мкрн)

Дарницький 121,8 16,41 виконано

довідка від 

28.12.2015 № 

050/08-11556

198 21.12.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"АУРУМ ІНВЕСТ"

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі торгівельного призначення літ. 

"А" під магазин продовольчих товарів (за даними технічного паспорту ТОВ 

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") по вул. Мілютенка, 7-Б

Деснянський 910,3 77,73 виконано

довідка выд 

28.11.2015 № 

050/08-11558

199 21.12.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"АУРУМ ІНВЕСТ"

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі торгівельного призначення літ. 

"Б" під магазин продовольчих товарів (за даними технічного паспорту ТОВ 

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") по вул. Оноре де Бальзака, 12-А

Деснянський 260,1 40,38 виконано

довідка від 

28.12.2015 № 

050/08-11558

200 21.12.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"АУРУМ ІНВЕСТ"

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі торгівельного призначення літ. 

"А" під магазин непродовольчих товарів роздрібної торгівлі (за даними 

технічного паспорту ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") по вул. Лісківській, 9-

Б/22

Деснянський 264,7 8,46 виконано

довідка від 

28.12.2015 № 

050/08-11559

201 21.12.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"АУРУМ ІНВЕСТ"

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі торгівельного призначення літ. 

"А" під магазин продовольчих товарів (за даними технічного паспорту ТОВ 

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") по вул. Драйзера Теодора, 8-В

Деснянський 157,3 24,42 виконано

довідка від 

28.12.2015 № 

050/08-11560

202 21.12.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"АУРУМ ІНВЕСТ"

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі торгівельного призначення літ. 

"А" під магазин непродовольчих товарів роздрібної торгівлі (за даними 

технічного паспорту ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") по просп. Лісовому, 

25Б

Деснянський 96,4 3,39 виконано

довідка від 

28.12.2015 № 

050/08-11561

203 21.12.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"АУРУМ ІНВЕСТ"

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі торгівельного призначення літ. 

"Б" під магазин продовольчих товарів (за даними технічного паспорту ТОВ 

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") по вул. Оноре де Бальзака, 83-А

Деснянський 100,3 15,57 виконано

довідка від 

23.12.2015 № 

050/08-11352

204 21.01.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ІНВЕСТ-РЕГІОН"

Реконструкція будівель автозаправного комплексу літ. "А", навісу, літ. "Б", 

металевого контейнеру літ. "В" (за даними технічного паспорту ТОВ "ЛІДЕР 

ПЛЮС") з влаштуванням автостоянки на 8 м/м по вул. Мельникова, 93 (літ. 

"А")

Шевченківський

61,20

157,70

12,40

397,86 виконано

довідка від 

30.12.2015 № 

050/08-11630

205 21.12.2015 Фізична особа
Реконструкція квартири № 140 (за даними технічногопаспорту ФОП Бублик 

В.І.) у житловому будинку по просп. Героїв Сталінграду, 24-А
Оболонський 150,5 20,07 виконано

довідка від 

28.12.2015 № 

050/08-11563

206 23.12.2015
Приватне підприємство 

"ДЕВ ОЙЛ"

Будівництвом комплексу автотехобслуговування з влаштуванням АЗК з 

мийкою літ. «А»  (за даними технічного паспорту ТОВ «ОР БТІ») з  

влаштуванням відкритої автостоянки на 3 м/місця на просп. Броварському, 

53-а 

Дніпровський
201,10

75,00
1148,68 виконано

довідка від 

28.12.2015 № 

050/08-11562

207 23.12.2015

Товариство з обмежено 

відповідальністю "ЗІМ 

КЕПІТАЛ ГРУП"

Будівництвом житлового будинку №1 літ. «А» (в т. ч. офісні приміщення) (за 

даними ТОВ «Всеукраїнське бюро технічної інвентаризації, реєстрації та 

оцінки нерухомого майна») та влаштуванням наземної автостоянки на 9 

машиномісць  по вул. Практичній, 1-А, 1-Б (мікрорайон Жуляни) в складі 

проекту будівництва житлових будинків 

по вул. Практичній, 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г (І черга).

Солом'янський
6522,40 (1343,30)

124,00
1567,46 виконано



довідка від 

21.01.2015 № 

050/18-483

209 24.12.2015

Товариство з додатковою 

відповідальністю 

"Інститут 

радіовимірювальної 

апаратури"

Будівництво офісної будівлі з закладом харчування літ. "Ю" (за даними 

технічного паспорту ДП "Державний інститут судових економічно-правових 

та технічних досліджень) (офіси, заклад харчування (кафе), технічні 

приміщення), трансформаторної підстанції (ТП) літ. "Я"   (за даними 

технічного паспорту ДП "Державний інститут судових економічно-правових 

та технічних досліджень) з влаштуванням відкритої автостоянки на 64 

м/місць по вул. Радищева, 10/14

Солом'янський

9686,90 (8019,70

452,10

1215,10)

44,00

4894,74 виконано

довідка від 

22.07.2016 № 

050/18-6088

210 25.12.2015 Фізична особа
Реконструкцією квартири № 225 під стоматологію з влаштуванням окремого 

входу в будинку по просп. Оболонському, 37 
Оболонський 29,3 19,71 виконано

довідка від 

11.01.2016 № 

050/08-147

211 25.12.2015
Публічне акціонерне 

товариство "ОБОЛОНЬ"

Будівництво пункту заправки автомобілів дизельним паливом внутрішнього 

користування з операторською літ. "ХХХVII" (за даними технічного 

паспорту КМБТІ) в складі проекту реконструкції комплексу будівель і 

споруд виробничої бази по вул. Богатирській, 3

Оболонський 3,9 137,26 виконано

довідка від 

13.01.2016 № 

050/18-207

212 28.12.2015 Фізична особа

Реконструкція нежитлового приміщення №5-П під продовольчий магазин (за 

даними технічного паспорту ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") по вул. 

Богданівській, 7-А

Солом'янський 86,3 10,45 виконано

довідка від 

21.03.2016 № 

050/18-2365

213 28.12.2015

Товариство з додатковою 

відповідальністю 

"СЕРВІС РАПІД"

Будівництвом закладу ресторанного господарства (закусочної) (за даними 

технычного паспорту ТОВ "ЦЕНТРАЛЬНЕ БТІ") з літнім майданчиком та 

влаштуванням відкритої автостоянки на 11 машино-місць у складі проекту 

будівництва сервісного центру по обслуговуванню та продажу автомобілів з 

закладом ресторанного господарства (закусочної) по Кільцевій дорозів (І 

черга)

Святошинський 364,6 273,49 виконано

3306,52 виконаноПечерський

159,60

279,60

84,90

82,70

83,70

89,70

217,50

225,90

118,50

295,10

199,60

82,30

83,90

133,10

181,10

40,10

140,80

135,50

169,50

159,70

16,70

Мале приватне 

підприємство 

«ІНТЕРСЕРВІС-АСП»

довідка від 

28.12.2015 № 

050/08-11534

24.12.2015208

Реконструкція будівель закладів торгівлі літ. «В», літ. «Г», літ. «Д», літ. «Е», 

літ. «Є», літ. «М», літ. «Н»  під будівлі торгівлі непродовольчими товарами 

роздрібної торгівлі, літ. «Ж»  (в т.ч. під торгівлю непродовольчими товарами 

роздрібної торгівлі, під торгівлю продовольчими товарами), літ. «З»  (в т.ч. 

під торгівлю непродовольчими товарами роздрібної торгівлі, під торгівлю 

продовольчими товарами), літ. «Л» (в т.ч. під торгівлю непродовольчими 

товарами роздрібної торгівлі – 137,40 кв. м, під торгівлю продовольчими 

товарами), літ. «К» під торгівлю продовольчими товарами, літ. «О» (в т.ч. 

під торгівлю непродовольчими товарами роздрібної торгівлі, під офіс) (за 

даними технічного паспорту ТОВ «БК» «СІМПЛЕКС-СІТІ»), літ. «И»  (в т.ч. 

під торгівлю непродовольчими товарами, під торгівлю продовольчими 

товарами), літ. «І» (в т.ч. під торгівлю непродовольчими товарами 

роздрібної торгівлі, під торгівлю продовольчими товарами), літ. «Й» (в т.ч. 

під торгівлю непродовольчими товарами роздрібної торгівлі, під торгівлю 

продовольчими товарами), літ. «П» (в т.ч. під торгівлю непродовольчими 

товарами роздрібної торгівлі, під торгівлю продовольчими товарами), літ. 

«Р» (в т.ч. під торгівлю непродовольчими товарами роздрібної торгівлі, під 

торгівлю продовольчими товарами), літ. «С»  (в т.ч. під торгівлю 

непродовольчими товарами роздрібної торгівлі, під торгівлю 

продовольчими товарами), літ. «Т» (в т.ч. під торгівлю непродовольчими 

товарами роздрібної торгівлі, під торгівлю продовольчими товарами), літ. 

«Ї» під будівлю торгівлі продовольчими товарами, літ. «У»  (в т.ч. під 

торгівлю непродовольчими товарами роздрібної торгівлі, під офіс) (за 

даними технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд») на Печерській 

площі, 1



довідка від 

30.12.2015 № 

050/08-11625

214 29.12.2015

Товариство з додатковою 

відповідальністю 

"СЕГЕТІС"

Реконструкція та перепланування нежилих приміщень з №1 по №32 (групи 

приміщень №168) в літ. «А» під нежилі приміщення  з №1 по №3 (група 

приміщень №199)  (магазин роздрібної торгівлі непродовольчими 

товарами), під нежилі приміщення №200  (магазин роздрібної торгівлі 

непродовольчими товарами), під нежилі приміщення з №1 по №5 (група 

приміщень №201)  (в т.ч. заклад громадського харчування (їдальня), магазин 

роздрібної торгівлі непродовольчими товарами), під нежилі приміщення з 

№1 по №4 (група приміщень №202) (магазин роздрібної торгівлі 

непродовольчими товарами), під нежилі приміщення з №1 по №3 (група 

приміщень №203) (магазин роздрібної торгівлі непродовольчими товарами) 

(за даними технічних паспортів ТОВ «ЕКСПЕРТНО-ЮРИДИЧНЕ БЮРО 

«ГРИВНА-ПЛЮС») по вул. Січових Стрільців (колишня Артема), 103-105 

Шевченківський

25,40

28,60

229,70 (66,50

163,20)

74,70

90,70

33,78 виконано

довідка від 

11.01.2016 № 

050/08-142

215 29.12.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "АТБ-

ІНВЕСТ"

Реконструкція нежитлових приміщень будівлі літ. "А" (за даними технічного 

паспорту ФОП Мурин С.О.)  (в т.ч. магазин продовольчих товарів, магазин 

непродовольчих товарів, складські приміщення, адміністративно-побуті, 

підсобні приміщення, технічні приміщення) з влаштуванням автостоянки на 

10 м/місць по просп. Оболонському, 52а

Оболонський

775,00 

(374,16

93,54

179,90

61,50

15,20

50,70)

229,24 виконано

довідка від 

11.01.2016 № 

050/8-140

216 30.12.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"АВАНТ-С"

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "КЖБК 

БМУ-1"

Публічне акціонерне 

товариство "Закритий 

недиверсифікований 

венчрний корпоративний 

інвестиційний фонд 

"ГЛОБАЛ"

Будівництво житлового будинку літ. "А" (квартири) (за даними технічної 

інвентаризації ТОВ "МІСЬКСПЕЦЕКСПЕРТ") та гостьової автостоянки на 9 

м/місць по вул. Межовій, 23-Б

Подільському 10093,6 2442,07 виконано

довідка від 

27.01.2016 № 

050/18-226

217 30.12.2015 Фізична особа

Будівництво нежитлової будівлі роздрібної  торгівлі (магазин з реалізації 

медичного обладнання) літ. "А" (за даними технічного паспорту ТОВ 

"КОРУНД КОНСАЛТІНГ") та влаштування автостоянки на 2 м/місця по вул. 

Набережно-Корчуватській, 14, 14-А

Голосіївський 1059,3 543,28 виконано

довідка від 

13.01.2016 № 

050/18-226

218 30.12.2015 Фізична особа

 Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ. «А»  (за даними 

технічного паспорту КМБТІ) під торгівлю продовольчими товарами по 

просп. Правди, 10-Б 

Подільський 98,7 67,42 виконано

довідка від 

11.01.2016 № 

050/08-141

219 30.12.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Інвест-

Регіон"

Реконструкція будівель АЗС - операторської з мийкою літ. "А" та металевого 

контейнеру літ. "В" (заданими технічного паспорту ТОВ "ЛІДЕР ПЛЮС") по 

вул. Мельниченка, 1

Святошинський
124,60

8,00
282,24 виконано

довідка від 

11.01.2016 № 

050/08-139

220 30.12.2015 Фізична особа

Реконструкція вбудованого в будинок гаражу №16 під магазин роздрібної 

торгівлі непродовольчого призначення (за даними технічного паспорту ПП 

"Науково-виробниче підприємство "Харчові продукти "Мультімікс") по вул. 

Кожум'яцькій, 20-Г

Подільський 22,3 3,82 виконано



довідка від 

11.01.2016 № 

050/08-143

221 30.12.2015

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ОЛІМПІЯ РЕНТ 

СЕРВІС"

Будівництво торгівельного центру літ. "А" (в т.ч. торгові площі під 

торговольчу групу товарів, торгові площі під непродовольчу групу товарів, 

адміністративні приміщення) та КТПБ літ. "Б" (за даними технічної 

інвентаризації "КОРУНД КОНСАЛТІНГ") з влаштуванням відкритої 

автостоянки на 45 машино-місць на перетині просп. Свободи та Правди  

Подільський

3070,80 (600,00

2070,80

400)

14,80

518,66 виконано

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


