
дата №

15.01.2016 050/18-297 01 11.01.2016

Публічне акціонерне 

товариство "Універсам 

№14"

Реконструкція нежитлових приміщень в будівлі літ. «В» 

під приміщення роздрібної торгівлі непродовольчими 

товарами (за даними технічного паспорту ТОВ «ГРАНД 

ПЛЮС-В») та влаштуванням автостоянки на 5 

паркомісць по вул. Вересневій, 24

Дарницький 1141,5 35 540,00 Виконано

15.01.2016 050/18-292 02 11.01.2016

Мале багатопрофільне 

підприємство 

"КИЇВТЕХНОКОМПЛЕКТ" 

у формі товариства з 

обмеженою 

відповідальністю 

Реконструкція нежитлової будівлі-павільйону під заклад 

торговельного призначення (магазин непродовольчих 

товарів роздрібної торгівлі) літ. "Д" (за даними 

технічного паспорту ТОВ "ГРАНД ПЛЮС-В") з 

влаштуванням автостоянки на 2 м/місця по бульв. 

Приймаченко Марії, 1/27 

Печерський 184,1 68 850,00 Виконано

20.01.2016 050/18-434 03 13.01.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири № 7 (за даними технічного 

паспорту ПП «Науково-виробниче підприємство 

«Харчові продукти «Мультимікс» м. Київ) у житловому 

будинку по вул. Миколи Кравченка, 15

Шевченківський 65,2 1 240,00 Виконано

26.01.2016 050/18-582 04 13.01.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири № 119 (за даними технічного 

паспорту КМБТІ) в житловому будинку по вул. 

Гусовського, 2

Печерський 35 2 210,00 Виконано

Стан виконання

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

 укладених у 2016 роцы

Довідка про виконання умов 

договру

№ договору
Дата реєстрації 

договору
Замовник Назва та адреса об'єкту Район м. Києва

Загальна 

площа об'єкту 

(кв.м)

Розмір 

пайового 

внеску по 

договору, грн



26.04.2016 050/18-3494 05 13.01.2016

Апарати Ради національної 

безпеки і оборони України

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ЕНЕРГОПРОЕКТ-БРС"

Будівництво житлового будинку № 1 (літ. "Б") 

(квартири) з вбудованими нежитловими приміщеннями 

соціально-побутової інфраструктури (в т.ч. приміщення 

позашкільної роботи з дітьми, приміщення 

фізкультурно-оздоровчих закладів озорони здоров'я, 

творчі майстерні, приміщення дільничого інспектора 

міліції), житлового будинку № 2 (літ. "А") (квартири) з 

вбудованими нежитловими приміщеннями соціально-

побутової інфраструктури (в т.ч. приміщенняаптечного 

пункту, приміщення юридичної консультації, 

приміщення експлуатуючої організації, творчі 

майстерні), торгово-офісного центру літ. "Г" (магазин 

непродовольчих товарів, офісні приміщення), 

підземного паркінгу на 46 м/місць літ. "В", ТП 10/0,4 кВ 

літ. "Д" (за даними технічного паспорту ТОВ 

"МІСЬКСПЕЦЕКСПЕРТ") гостьової автостоянки на 9 

м/місць по вул. Якуба Коласа, 2-Б  

Святошинський

9447,70

640,90 

9425,60

647,620 

1704,40

1443,40

85,30

7 010 980,00 Виконано

26.01.2016 050/18-581 06 19.01.2016 Фізична особа

Реконструкція нежитлових будівель літ. "Г", літ. "Д" (за 

даними технічного паспорту ТОВ "Діамант Проект") під 

магазин непродовольчих товарів роздрібної торгівлі по 

просп. Науки, 4

Голосіївський
150,60

189,00
204 240,00 Виконано

28.01.2016 050/18-715 07 19.01.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ГАЛІОН 

ЛТД ПЛЮС"

Будівництво нежитлової будівлі (кафе) літ. "А" (за 

даними технічного паспорту ПП "ДІМ ПРОЕКТІВ") на 

вул. Набережно-Корчуватській, 37

Голосіївський 156,5 73 420,00 Виконано

27.01.2016 050-18-611 08 21.01.2016 Фізична особа

Реконструкція нежитлового приміщення №1611 в 

житлову квартиру (за даними технічного паспорту ТОВ 

"Б-Т-І") по пров. Коломийський, 17/31-А

Голосіївський 68,0 252,00 Виконано



07.07.2016 050/08-5598 9 21.01.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ПБК 

БУД-БІЗНЕС»

Будівництво житлового будинку літ. «А»  (квартири) з 

вбудованими нежитловими приміщеннями (в т.ч. офіси, 

нежитлові приміщення), підземним паркінгом на62 

машиномісця (за даними технічної інвентаризації ТОВ 

«ПРОФІ П.Л.Ю.С.») та влаштуванням гостьової 

автостоянки на 5 машиномісць по вул. Механізаторів 

Солом'янський

10888,30

510,70 

3257,00

164,50

5 090 020,00 Виконано

01.02.2016 050/18-785 10 25.01.2016 Фізичні особи

Реконструкція квартири №81 та №82 з об'єднанням в 

одну квартиру №81-82 (за даними технічного паспорту 

ТОВ "МІСЬКСПЕЦЕКСПЕРТ") в житловому будинку 

по Чоколовському бульвару, 28

Солом'янський 92,3 1 010,00 Виконано

01.02.2016 050/08-787 11 26.01.2016 Фізична особа

Реконструкція нежилих приміщень №№1, 2, 3 (групи 

приміщень №1), №№1, 2 (групи приміщень №2) в літ. 

«А» під заклад громадського харчування (піцерія), під 

медичний заклад (стоматологія), під ломбардне 

відділення  (за даними технічних паспортів 

ТОВ «МЕЖРЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІС-ЦЕНТР ЦЕНТР 

ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ») з організацією 

додаткової вхідної групи по вул. Раскової Марини, 3-г 

Дніпровський

145

119,60

13,00

58 130,00 Виконано

04.02.2016 050/18-910 12 27.01.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири № 120 (за даними технічного 

паспорту ТОВ "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ") в житловому будинку по вул. 

Лісківській, 12

Деснянський 66,5 320,00 Виконано

04.02.2016

13.06.2017

23.06.2018

050/18-894

050/08-4791

050/08-4442

13 29.01.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ФІРМА 

ДІБРОВА"

Будівництво житлово-офісного, оздоровчого комплексу 

з інфраструктурою та паркінгом по вул. Деміївській, 14 

(коригування), а саме: 

- житловий будинок № 3 (квартири) з вбудованими 

нежитловими приміщеннями для надання послуг 

населенню, в тому числі побутових, ТП літ. "Б" (за 

даними технічної інвентаризації ТОВ 

"Міськспецексперт") по вул. Деміївській, 14 (І черга); 

- житловий будинок літ. "А" по вул. Деміївській, 16 

(будівельна адреса вул. Деміївська, 14-А) (ІІІ черга)

- житловий будинок №2 по вул. Деміївській, 18 

(будівельна адреса вул. Деміївська, 14-Б) (ІІ черга)

Голосіївський

9882,10

336,20

94,00

20623,50 

12638,60 

6 462 556,14 Виконано



14.03.2018 050/18-1640 14 01.02.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"БАГРАТІОН ЛТД"

Будівництво нежитлової будівлі (кафе) літ. "В" (за 

даними технічного паспорту ПП "АРКС-ГРУПП") на 

вул. Маршала Якубовського, 8В

Голосіївський 24,0 10 240,00 Виконано

14.04.2016 050/08-3204 15 01.02.2016
Публічне акціонерне 

товариство "Укрнафта"

Розміщення газового модуля (АГЗП) на території АЗС 

№ 08/10 ПАТ "Укрнафта" на перетині Столичного шосе 

та вул. Академіка Заболотного (Столичне шосе, 104/2) 

(загальна площа ділянки (в межах відводу) під 

розміщення АГЗП - 349,00 кв. м) 

Голосіївський 349,0 207 330,00 Виконано

16 01.02.2016 Фізична особа

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

даними технічного паспорту КМ БТІ) на вул. Садовій 4, 

діл. 27 (с/т "Нивки") 

Святошинський 355,5 115 320,00

Борг, стягнення 

заборгованості 

розглядається в 

судовому порядку

10.02.2016 050/18-1100 17 05.02.2016

Товариства з обмеженою 

відповідальністю «РУСЬ 

ІНВЕСТ БУД».

Будівництво житлового будинку № 1 з вбудованими 

нежитловими (для надання послуг населення, у тому 

числі побутових) приміщеннями, ТП літ. А» (за даними 

тезхнічної інвентаризації ТОВ «Майстерня архітектора 

І. Бикова») у складі проекту житлового комплексу з 

паркінгом та вбудовано-прибудованими приміщеннями 

адміністративного і громадського призначення по вул. 

Григорія Андрюшенка, 4 (І пусковий комплекс)

Шевченківський

26521

998,9

94,9

6 197 920,06 Виконано

17.02.2016 050/18-1266 18 08.02.2016 Фізична особа

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А" (за даними 

технічного паспорту ТОВ "ПОДІЛЬСЬКА 

ІНЖИНІРИНГОВА КОМПАНІЯ")  під магазин 

непродовольчих товарів роздрібної торговлі по вул. 

Серафимовича,8Б

Дніпровський 33,60 23 850,00 Виконано

18.02.2016 050/18-1304 19 09.02.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ПРЕСКО-

В

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А»  (за даними 

технічного паспорту ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») 

під магазин продовольчих товарів по просп. 

Маяковського Володимира, 60-А

Деснянський 89,00 55 650,00 Виконано



18.02.2016 050/18-1305 20 09.02.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ПРЕСКО-

В

Реконструкція нежитлових будівель літ. «А», літ. «Б» (за 

даними технічного паспорту ТОВ 

«ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») під магазин 

непродовольчих товарів роздрібної торгівлі по вул. 

Кіото, 8-А 

Деснянський
29,20

36,20
36 060,00 Виконано

29.02.2016 050/18-1753 21 09.02.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю  

«БУДТЕХНОЛОГІЇ»

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«УКРПРОММЕТТОРГ»

Будівництво житлового будинку № 4 з вбудованими 

офісними приміщеннями (за даними технічної 

інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») та 

гостьовою автостоянкою на 20 м/місць в складі ІІ черги 

будівництва житлового комплексу з вбудовано-

прибудованими соціально-побутовими приміщеннями 

та паркінгами на вул. Онуфрія Трутенка, 3

Голосіївський
15903,90

887,60
4 807 210,00 Виконано

18.02.2016 050/18-1306 22 09.02.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«БУДТЕХНОЛОГІЇ»

Будівництво житлового будинку № 1 з вбудованими 

офісними приміщеннями  (за даними технічної 

інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») та 

гостьовою автостоянкою на 10 м/місць в складі І черги 

будівництва житлового комплексу з вбудовано-

прибудованими соціально-побутовими приміщеннями 

та паркінгами на вул. Онуфрія Трутенка, 3 

Голосіївський

9940,40

568,20 2 998 550,00 Виконано

18.02.2016 050/18-1301 23 10.02.2016

Публічне акціонерне 

товариство 

«НЕРУХОМІСТЬ 

СТОЛИЦІ»

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «Г» загальною 

площею 125,00 кв. м (за даними технічного паспорту 

ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») (в т.ч. гараж, 

трансформаторна підстанція) по вул. Митрополита 

Василя Липківського, 45 

Солом'янський 125,00 39 440,00 Виконано

18.02.2016 050/18-1298 24 10.02.2016 Фізична особа

Реконструкція нежилих приміщень з №1 по №2 (групи 

приміщень №20) магазину непродовольчих товарів в 

літ. «А» під медичний центр (за даними технічного 

паспорту ТОВ «Інжинірингова компанія «АЛТАНА») по 

вул. Анни Ахматової, 14А

Дарницький 124,70 31 820,00 Виконано

26.02.2016 050/18-1714 25 10.02.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ТРИАКТИВ КАПІТАЛ»

Реконструкція квартири № 434 з розділенням на дві 

квартири №434/1 та №434/2 (за даними технічних 

паспортів ТОВ «СПГ-СИСТЕМС») 

в житловому будинку по пров. Коломийський, 17/31-А

Голосіївський
47,40

106,10
96,00 Виконано



18.02.2016 050/18-1300 26 11.02.2016 Фізична особа

Будівництво індивідуального житлового будинку літ. 

"А" (в т.ч.гаражу) (за даними КМБТІ) на вул. 

Байкальська, 25

Голосіївський 445,9 146 000,00 Виконано

26.02.2016 050/18-1715 27 16.02.2016 Фізичні особи

Реконструкція квартири № 77 (за даними технічного 

паспорту ТОВ "БТІ-Сервіс") в житловому будинку по 

вул. Старонаводницька, 4-Б

Печерський 82,5 2 590,00 Виконано

10.06.2016 050/18-4737 28 17.02.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Епіцентр 

Н»

Реконструкція торгівельного комплексу  літ. «4 А»  (в 

т.ч. торгівельна частина, кафе, побутові приміщення, 

СТО, технічні приміщення загального призначення) та 

будівництвом холодного навісу літ. «4 Б» (за даними 

технічного паспорту КП БМР «БРОВАРСЬКЕ БЮРО 

ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ») в складі проекту 

реконструкції торгівельного комплексу на вул. 

Берковецькій, 6-в  (І черга).

Святошинський
72781,50 

2626,90
5 573 217,81 Виконано

26.02.2016 050/18-1716 29 17.02.2016 Фізична особа

Реконструкція нежитлових приміщень закладу 

громадського харчування з №1 по №15 (групи 

приміщень №48), з №1 по №7, вітрина (група 

приміщень №47а) в літ. «А» (за даними технічного 

паспорту ПП «АКТИВ ІНВЕСТ») без зміни зовнішніх 

геометричних параметрів по бульв. Шевченка Тараса, 

44 

Шевченківський 303,8 4 020,00 Виконано

26.02.2016 050/18-1717 30 18.02.2016 Фізична особа

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

господарської споруди – літньої кухні літ. «Б»  (за 

даними технічного паспорту ТОВ «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ») на вул. П’ятій, 13 (с/т 

«Чорнобилець-2001») 

Оболонський 513,6 103 773,68 Виконано

26.02.2016 050/18-1723 31 19.02.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири № 203 (за даними технічного 

паспорту ТОВ "БТІ-Сервіс") в житловому будинку по 

просп. Леся Курбаса, 1-Б

Святошинський 74,4 370,00 Виконано



14.03.2016 050/18-2156 32 22.02.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ 

«ІНДЕКС-ГРУП»

Будівництво комплексу житлової малоповерхової 

забудови та об’єктів адміністративно-офісного та 

рекреаційного призначення на 21-ому км Столичного 

шосе, а саме:  житлового-офісного будинку літ. «А»  (в 

т.ч. житлова частина (для тимчасового проживання), 

офісні приміщення, підсобні приміщення), будинок для 

відпочинку літ. «Б», житлово-адміністративного 

будинку літ. «В» (в т.ч. житлова частина (для 

тимчасового проживання), адміністративні 

приміщення), господарської будівлі літ. «Г»  (в т.ч. 

господарські приміщення, гараж на 15 м/місць), концерт-

холу літ. «Д», зимового саду ермітаж з каплицею літ. 

«Е», будинку охорони літ. «Є», будинок охорони літ. 

«Ж», котельні літ. «З», житлово-офісного будинку літ. 

«И» (в т.ч. офісні приміщення), господарсько-

адміністративної будівлі літ. «К» (в т.ч. господарські 

приміщення, гараж на 3 м/місць) (за даними технічного 

паспорту ТОВ «Інжинірингова компанія «АЛТАНА») та 

влаштуванням відкритої автостоянки на 18 м/місць. 

Голосіївський

6526,80

816,50

1197,20 

607,80 

3665,20

665,00

6,50

28,40

154,20 

1073,00 

290,20 

9 885 720,00 Виконано

02.03.2016 050/18-1826 33 23.02.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"БОРИСПІЛЬМІСЬКБУД"

Публічне акціонерне 

товариство "Холдингова 

компанія "Київміськбуд"

Будівництво житлового будинку №4 (секції Е, Ж, И) 

(квартири) з вбудованими нежитловими (офісними) 

приміщеннями, трансформаторної підстанції РПТП-3 

(за ГП № 13) (за даними технічної інвентаризації ТОВ 

"Київський інвентаризаційний центр)  та гостьової 

автостоянки на 28 машиномісць у складі проетку 

будівництва житлово-офісного комплексу з підземним 

паркінгом у 4-а мікрорайоні житлового масиву Позняки 

(ІІІ черга)

Дарницький

50819,0

634,20

170,40

373,70

11 759 750,00 Виконано

21.03.2016 050/18-2359 34 24.02.2016 Фізична особа

Будівництво індивідуального житлового будинку літ. 

"А" (за даними тенічного паспорту КМБТІ) на вул. 

Вільямса Академіка, 1 (вул. Успішна), діл. 8 

Голосіївський 2166,5 524 740,00 Виконано

04.03.2016 050/18-2151 35 24.02.2016 Фізична особа

Будівництво індивідуального житлового будинку літ. "А-

2" (в т.ч. гараж 57,70 кв. м) та господарської споруди - 

господарської будівлі літ. "Б" (за даними технічного 

паспорту ТОВ "УКРСПЕЦСЕРВІСБУД-2008") на вул. 

Серпнева, 21/1 (діл. 38) та вул. Січневій, 3 (діл. 37) 

(Споживче товариство - КІЗ "Метролог")

Голосіївський
503,70

175,60
227 360,00 Виконано



04.03.2016 050/08-1952 36 25.02.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ФІРМА 

"ПАЛСЕЙ-ШИК"

Будівництво будівлі торговельного призначення 

(роздрібної торгівлі непродовольчими товарами ) літ. 

"К" (за даними технічного паспорту ТОВ "БК 

"СІМПЛЕКС-СІТІ") з влаштуванням відкритої 

автостоянки на 1 м/місце по вул. Миропільській, 1 

Дніпровський
203,5

15,00
160 200,00 Виконано

09.03.2016 050/18-2006 37 26.02.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ЛІРА-

ПРЕМІУМ"

Реконструкція із об’єднанням груп нежилих приміщень 

№ 2 (в літ. «А»), нежилих приміщень з № 1 по № 6 

(групи приміщень № 46), з № 1 по № 4 (групи 

приміщень № 47) (в літ. «А») під розміщення кафе  (за 

даними технічного паспорту ТОВ «КОРУНД 

КОНСАЛТІНГ») по вул. Жилянській, 82/20, 

Паньківській, 18 

Голосіївський 309,2 44 840,00 Виконано

03.03.2016 050/08-1893 38 26.02.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"БОРИСПІЛЬМІСЬКБУД"

Публічне акціонерне 

товариство "Холдингова 

компанія "Київміськбуд"

Будівництво житлового будинку №5 (секції Е, Ж, И) 

(квартири) з вбудованими нежитловими (офісними) 

приміщеннями, (за даними технічної інвентаризації 

ТОВ "Київський інвентаризаційний центр)  та гостьової 

автостоянки на 27 машиномісць у складі проекту 

будівництва житлово-офісного комплексу з підземним 

паркінгом у 4-а мікрорайоні житлового масиву Позняки 

(ІV черга)

Дарницький

51092,70

328,80

361,38

11 581 570,00 Виконано

03.03.2016 050/18-1892 39 26.02.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"БОРИСПІЛЬМІСЬКБУД"

Публічне акціонерне 

товариство "Холдингова 

компанія "Київміськбуд"

Будівництво житлового будинку №1 (секції А, Б, В) 

(квартири) з вбудованими нежитловими приміщеннями 

(в т.ч. офісні приміщення, заклад громадського 

харчування, магазин непродовольчих товарів, 

приміщення зв'язку), ТП-2 (за ГП 3 12) літ. "Б" (за 

даними технічної інвентаризації ТОВ "Київський  

інвентаризаційний центр)  та відкритої гостьової 

автостоянки на 37 машиномісць у складі проекту 

житлово-офісного комплексу з підземним паркінгом у 4-

а мікрорайоні житлового масиву Позняки (І черга)

Дарницький

31435,20 

1545,20 

67,70

462,5

8 145 870,00 Виконано



09.03.2016 050/18-2005 40 26.02.2016
Громадська організація 

"Десенка"

Реконструкція учбово-оздоровчої бази "Десенка", а саме 

кліматичного павільйону літ. "А", будинку відпочинку 

літ. "Б", будинку відпочинку літ. "В", вбиральні літ. "Г", 

кліматичного павільйону літ. "Д", свердловини питної 

води літ. "Е", учбового корпусу літ. "Є", гаражу літ. "Ж", 

вбиральні літ. "З",технічної скважини літ. "І" (за даними 

технічного паспорту ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") 

з влаштуванням автостоянки на 10 м/місць по вул. 

Труханівській, 42

Дніпровський

274,30

12,10

21,00

56,30

409,80

83,80

589,90

414,50

57,40

113,40

1 285 740,00 Виконано

02.03.2016 050/08-1829 41 29.02.2016

Державне видавництво 

"Преса Україна" 

Державного управління 

справами

Публічне акціонерне 

товариство "Холдингова 

компанія "Київміськбуд" 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"СПЕЦМЕХБУД 21"

Будівництво житлового будинку № 2 (квартири) з 

вбудованими нежитловими приміщеннями (оздоровчий 

центр, магазин непродовольчих товарів, відділення 

банку, приміщення для зберігання велосипедів, кдадові 

для зберігання інвентарю), підземного паркінгу на 100 

машиномісць, КТПБ № 4 (8005) (за даними технічної 

інвентаризації ТОВ "НІКА" ЛТД) у складі проекту 

житлово-офісно-торговельно-розважального комплексу 

на вул. Анрі Барбюса, 52/1 (ІІ черга) 

Печерський

18436,90

2588,70 

3380,00

15,00

9 230 964,54 Виконано

14.03.2016 050/18-2155 42 29.02.2016 Фізична особа

Будівництво індивідуального житлового будинку літ. 

"А" (в т.ч.гараж) та господарських споруд - сараю літ. 

"Б", відкритої веранди літ. "В", комори літ. "Г", комори 

літ. "Д" (за даними технічного паспорту ТОВ "Б-Т-І") на 

вул. Гамарника, 29-Б  

Оболонський

347,90 (43,10)

17,50

18,00

20,30

25,00

101 430,00 Виконано

21.03.2016 050/18-2369 43 02.03.2016

Приватне акціонерне 

товариство "УКРАЇНСЬКА 

КЕРАМІЧНА ГРУПА"

Реконструкція групи нежитлових приміщень № 319 під 

офіс (за даними технічного паспорту ФОП Бобровська 

Л.В.) по просп. Перемоги, 42 

Шевченківський 296 172 550,00 Виконано

14.03.2016 050/08-2152 44 03.03.2016

Фізичні особи 

Обслуговуючий кооператив 

«Житлово-будівельний 

кооператив «Вільямса»

Будівництво житлового будинку (за даними технічної 

інвентаризації ТОВ "ЗЕМБУДІНВЕСТПРОЕКТ") та 

влаштуванням автостоянки на 2 машиномісця в складі 

проекту будівництва на вул. Академіка Вільямса, 2-В (1 

черга).

Голосіївський 1133,6 282 450,00 Виконано

28.03.2016 050/18-2567 45 03.03.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ДЖЕНБОРІ ЮА"

Реконструкція бази спортивних товарів оптово-

роздрібної торгівлі, а саме будівель літ. "А" (в т.ч. 

складські приміщення, магазин непродовольчих товарів 

(спортивного інвентарю та спорядження), офісні 

приміщення (адміністрація), підсобні приміщення), літ. 

"Б"  (склади), літ. "В" (прохідна) (за даними технічного 

паспорту ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") з 

влаштуванням гостьової автостоянки на 12 м/місця по 

просп. Московському, 20

Оболонський

5028,40 

380,60

16,10

1 651 990,00 Виконано



21.03.2016 050/18-2363 46 04.03.2016

Державне підприємство 

"Генеральна дирекція з 

обслуговування іноземних 

представництв"

Дочірнє підприємство 

"ІНТЕРГАЛ-БУД" 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю "ФІРМА 

"ІНТЕРГАЛ"

Будівництво житлово-адміністративного комплексу з 

приміщеннями Резиденції Посла, Торгово-економічної 

місії Республіки Казахстан в Україні (квартири) з 

вбудованими нежитловими приміщеннями для надання 

послуг населенню, у тому числі побутових та підземним 

паркінгом (за даними технічної інвентаризації ТОВ 

"Міськспецексперт") на вул. Мельникова, 51

Шевченківський

14608,10

1083,70

1114,00

3 953 928,70 Виконано

14.03.2016 050/18-2149 47 04.03.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ПЛЮС 

ФОРТЕ"

Реконструкція торговельно-офісних приміщень будівлі 

літ. "Б" (за даними технічного паспорту ТОВ "Оксі-К 

Консалтинг") під магазин продовольчих товарів та 

непродовольчих товарів по вул. Академіка Туполєва, 16

Шевченківський
777,40

288 431,40 Виконано

14.03.2016 050/18-2148 48 09.03.2016

Приватне акціонерне 

товариство "Мандарин 

Плаза"

Реконструкція закладу громадського харчування 

(будівництво прибудови до будівлі  торговельно-

офісного комплексу) літ."А" (за даними технічного 

паспорту КМБТІ) на перетині вул. Мечникова та бульв. 

Лесі Українки

Печерський 246,1 181 560,00 Виконано

14.03.2016 050/18-2150 49 10.03.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«СІНЕРГІЯСТРОЙСЕРВІС

»

Будівництво торгівельного центру літ. «А» (в т.ч. 

приміщення побутового обслуговування, приміщення з 

продажу одягу та взуття, приміщення з продажу іграшок 

та товарів для дітей, приміщення з продажу галантереї 

та побутової хімії, приміщення під ресторан та кафе, 

приміщення загального користування), електричної 

заправної станції літ. «№2» та влаштуванням відкритої 

автостоянки на 8 машино-місць  (за даними технічного 

паспорту ТОВ «КОРУНД КОНСАЛТІНГ») на просп. 

Свободи, 1-А

Подільський

1671,90 

12,50

50

261 370,20 Виконано



28.03.2016 050/18-2568 50 10.03.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ЗІМ 

КЕПІТАЛ ГРУП"

Будівництво житлового будинку № 2 літ. «А» (в т. ч. 

офісні приміщення) (за даними технічної інвентаризації 

ТОВ "Всеукраїнське бюро технічної інвентаризації, 

реєстрації та оцінки нерухомого майна) та 

влаштуванням наземної автостоянки на 9 машиномісць  

по вул. Практичній, 1-В, 1-Г (мікрорайон Жуляни) в 

складі проекту будівництва житлових будинків по вул. 

Практичній, 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, 1-Д (ІІ черга)

Солом'янський
6548,90 

124,00
1 462 384,69 Виконано

25.03.2016

Будівництвом ІІ черги (103-106, 108-111, 115-118, 121-

124 пускові комплекси) індивідуальної котеджної 

забудови і головного сервісного селекційно-

технологічного центру по конярству та кінному спорту в 

урочищі Оболонь по вул. Богатирській, на північ від 

затоки «Верблюд»  (коригування проекту), а саме:

103 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-208 літ. «А»  (в т.ч. гараж ) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

104 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-209 літ. «А» (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

105 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-210 літ. «А» (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

106 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-211 літ. «А»  (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

108 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-213 літ. «А» (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

109 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-214 літ. «А»  (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

110 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-215 літ. «А»  (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

111 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-216 літ. «А»  (в т.ч. гараж ) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

115 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-220 літ. «А» (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

116 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-221  літ. «А» (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

117 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-222 літ. «А» (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

118 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-223 літ. «А» (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

121 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-226 літ. «А» (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

122 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-227 літ. «А» (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

123 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-228 літ. «А»  (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

124 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-229 літ. «А» (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»).

553,50 (49,00)

415,90 (43,50)

402,80 (42,20)

390,20 (48,30

555,30 (47,80)

389,20 (43,50)

389,40 (23,10)

415,90 (43,50)

522,20 (49,00)

477,00 (47,60)

553,50 (49,00)

555,30 (47,80)

389,40 (23,10)

415,90 (43,50)

612,30 (49,00)

375,40 (47,20)

Оболонський 3 617 960,00 Виконано

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Дніпровська Рив’єра»

14.03.201651050/18-2522



28.03.2016 050/18-2566 52 15.03.2016
Обслуговуючий кооператив 

"Б.І.П."

Будівництво житлового будинку (3 секції) літ. "В" (за 

даними технічного паспорту ОК "Б.І.П.") по вул. 

Майкопська (ІІІ черга)

Голосіївський 2298,2 834 960,00 Виконано

25.03.2016

Будівництвом ІІ черги (103-106, 108-111, 115-118, 121-

124 пускові комплекси) індивідуальної котеджної 

забудови і головного сервісного селекційно-

технологічного центру по конярству та кінному спорту в 

урочищі Оболонь по вул. Богатирській, на північ від 

затоки «Верблюд»  (коригування проекту), а саме:

103 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-208 літ. «А»  (в т.ч. гараж ) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

104 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-209 літ. «А» (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

105 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-210 літ. «А» (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

106 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-211 літ. «А»  (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

108 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-213 літ. «А» (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

109 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-214 літ. «А»  (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

110 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-215 літ. «А»  (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

111 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-216 літ. «А»  (в т.ч. гараж ) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

115 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-220 літ. «А» (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

116 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-221  літ. «А» (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

117 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-222 літ. «А» (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

118 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-223 літ. «А» (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

121 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-226 літ. «А» (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

122 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-227 літ. «А» (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

123 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-228 літ. «А»  (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»);

124 пусковий комплекс: індивідуальний житловий 

будинок № 32-229 літ. «А» (в т.ч. гараж) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Проекттехсервісбуд»).

553,50 (49,00)

415,90 (43,50)

402,80 (42,20)

390,20 (48,30

555,30 (47,80)

389,20 (43,50)

389,40 (23,10)

415,90 (43,50)

522,20 (49,00)

477,00 (47,60)

553,50 (49,00)

555,30 (47,80)

389,40 (23,10)

415,90 (43,50)

612,30 (49,00)

375,40 (47,20)

Оболонський 3 617 960,00 Виконано

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Дніпровська Рив’єра»

14.03.201651050/18-2522



14.04.2016 050/18-3208 53 17.03.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ГЕОКОН»

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «УКРБУД 

ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Будівництво житлового будинку літ. «1А»  (квартир) з 

вбудованими, вбудовано-прибудованими та 

прибудованими нежитловими приміщення  (в т.ч. офісні 

приміщення, нежилі приміщення без визначеного 

функціонального призначення), трансформаторною 

підстанцією літ. «1Б» (за даними технічної 

інвентаризації ТОВ «ПРОФІ П.Л.Ю.С.») з 

влаштуванням відкритої (гостьової) автостоянки на 8 

м/місць в складі проекту будівництва житлово-

адміністративної будівлі з паркінгом та дитячим 

майданчиком по вул. Боженка, 89

Голосіївський

15600,70

1859,80

44,60

120,00

4 179 727,00 Виконано

30.03.2016 54 17.03.2016

Українська Спілка 

ветеранів Афганістану 

(воїнів-інтернаціоналістів)

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «УКРБУД 

ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Будівництво житлового будинку літ. «А» (квартир) з 

вбудованими, вбудовано-прибудованими та 

прибудованими нежитловими приміщення  (в т.ч. офісні 

приміщення, продовольчі магазини, творчі майстерні, 

господарські приміщення стилобатної частини 

житлового будинку (без визначеного функціонального 

призначення) та приміщення стилобату  (підземний 

паркінг № 1, підземним паркінгом № 2, 

трансформаторною підстанцією, місця загального 

користування, технічними приміщення, господарські 

приміщення житлового будинку (без визначеного 

функціонального призначення) (за даними технічної 

інвентаризації ТОВ «ПРОФІ П.Л.Ю.С.») з 

влаштуванням відкритої (гостьової) автостоянки на 20 

м/місць на вул. Драгомірова, 2-А

Печерський

35215,30

4399,20

12218,00

300,00

10 111 864,06 Виконано

28.03.2016 050/18-2565 55 17.03.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "АТБ-

Інвест"

Реконструкція нежитлового приміщення № 1 (в літ. "А") 

під магазин продовольчих та непродовольчих товарів з 

розвантажувальною рампою (за даними технічного 

паспорту "СОДЕЛЬ") ( в т.ч. магазин продовольчих 

товарів,   магазин непродовольчих товарів, складські 

приміщення, адміністративно-побутові приміщення, 

підсобні приміщення, технічні приміщення) з 

влаштуванням автостоянки на 7 м/місць по вул. Андрія 

Малишка, 25/1

Дніпровський 512,5 157 210,00 Виконано



28.03.2016 050/18-2574 56 17.03.2016
Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Істрейт

Реконструкція груп нежитлових приміщень № 1 та № 2 

(в літ. "А") під магазин продовольчих та 

непродовольчих товарів з розвантажувальною рампою 

(за даними технічного паспорту "СОДЕЛЬ") ( в т.ч. 

магазин продовольчих товарів,   магазин 

непродовольчих товарів, складські приміщення, 

адміністративно-побутові приміщення, підсобні 

приміщення, технічні приміщення) з влаштуванням 

автостоянки на 9 м/місць по вул. Миколи Лаврухіна, 9

Деснянський
760,00

170 020,00 Виконано

28.03.2016 050/18-2582 57 17.03.2016
Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Істрейт

Реконструкція групи нежитлових приміщень № 5 (в літ. 

"А") під магазин продовольчих та непродовольчих 

товарів з розвантажувальною рампою (за даними 

технічного паспорту "СОДЕЛЬ") ( в т.ч. магазин 

продовольчих товарів,   магазин непродовольчих 

товарів, складські приміщення, адміністративно-

побутові приміщення, підсобні приміщення, технічні 

приміщення) з влаштуванням автостоянки на 11 м/місць 

по вул. Петра Григоренка, 5-А

Дарницький
949,40

123 580,00 Виконано

28.03.2016 050/18-2576 58 17.03.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "АТБ-

ТОРГСТРОЙ"

Реконструкція груп нежитлових приміщень № 108, № 

109, № 110  (в літ. "А") під магазин продовольчих та 

непродовольчих товарів з розвантажувальною рампою 

(за даними технічного паспорту "СОДЕЛЬ") ( в т.ч. 

магазин продовольчих товарів,  магазин 

непродовольчих товарів, складські приміщення, 

адміністративно-побутові приміщення, підсобні 

приміщення, технічні приміщення) з влаштуванням 

автостоянки на 7 м/місць по вул. Ушинського, 27

Солом'янський 582,1 232 610,00 Виконано

28.03.2016 050/18-2573 59 17.03.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "АТБ-

МАРКЕТ"

Реконструкція  нежитлових приміщень №194, № 197 (в 

літ. "А") під магазин продовольчих та непродовольчих 

товарів з розвантажувальною рампою (за даними 

технічного паспорту "СОДЕЛЬ") ( в т.ч. магазин 

продовольчих товарів,  магазин непродовольчих 

товарів, складські приміщення, адміністративно-

побутові приміщення, підсобні приміщення, технічні 

приміщення) з влаштуванням автостоянки на 18 м/місць 

по вул. Ентузіастів, 7

Дніпровський
825,70

393 680,00 Виконано



01.04.2016 050/18-2786 60 18.03.2016 Фізична особа

Будівництво садибного (індивідуального) житлового 

будинку літ. «А»  та господарських споруд – гаражу літ. 

«Б», підвалу літ. «В» (за даними технічного паспорту 

ТОВ «Ріелтер-Україна») на вул. Байкальській, 19

Голосіївський

490,60

135,60

78,00

41 757,10 Виконано

28.03.2016 050/18-2580 61 18.03.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ДІЛЬМАР»

Будівництвом нежитлової будівлі – торгівельного 

павільйону літ. «А» з (за даними технічного паспорту 

ТОВ «Бюро Технічної Інвентаризації») по вул. Тулузи, 1-

а 

Святошинський 56,6 35 580,00 Виконано

28.03.2016 050/18-2577 62 22.03.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "МАСТЕР-

АВІА"

Будівництво ангару з нежитловими приміщеннями літ. 

"К" (за даними технічної інвентаризації ТОВ 

"БЛАГОБУДКОНСАЛТ") (в т.ч. приміщення 

тимчасового ррозміщення спецавтотранспорту (ангар), 

адміністративні приміщення, господарсько-побутові 

приміщення, місця загального користування) в складі 

комплексу будинків і споруд для обслуговування 

міжнародного аеропорту "Жуляни" (Термінал "В", ІІ 

черга) по вул. Медовій (аеропорт "Київ" (Жуляни))

Солом'янський 996,8 372 560,00 Виконано

28.03.2016 050/18-2575 63 22.03.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ 

"СТУДІЯ ПРАВА"

Реконструкція групи нежитлових приміщень № 57 (в 

літ. "А") під кафе (за даними технічного паспорту ТОВ 

"Київське бюро технічної інвентаризації") по вул. 

Інститутській, 17/5-19

Печерський 59,5 4 460,00 Виконано

28.03.2016 050/18-2586 64 22.03.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ЛІВОБЕРЕЖЖЯ ПЛЮС"

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"МЕДРАДІОПРЕПАРАТ"

Будівництво адміністративно-офісної будівлі літ. "Т" (за 

даним технічної інвентаризації ТОВ 

"БЛАГОБУДКОНСАЛТ") по Дніпровській набережній, 

14

Дарницький 115,5 70 470,00 Виконано

16.05.2016 050/18-3972 65 22.03.2016
Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ФСВ»

Будівництво житлового будинку літ. «А» (квартири) з 

вбудованими нежитловими приміщеннями (заклади 

побутового обслуговування населення) (за даними 

технічної інвентаризації ТОВ «ФСВ») по вул. Юності 

Дніпровський
4239,30

456,60
1 248 220,00 Виконано

17.05.2016 050/18-4010 66 22.03.2016

Обслуговуючий кооператив 

«ЖИТЛОВО-

БУДІВЕЛЬНИЙ 

КООПЕРАТИВ 

«ПАНОРАМА»

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

приміщення закладу побутового обслуговування 

населення) (за даними технічної інвентаризації ТОВ 

«КиЕв») по Чапаєвському шосе, 15 

Голосіївський
1252,70

758,60
436 640,00 Виконано



28.03.2016 050/18-2578 67 22.03.2016

Публічне акціонерне 

товариство «КРЕДІ 

АГРІКОЛЬ БАНК»

Реконструкція нежилих приміщень з № 1 по № 30 

(групи приміщень № 107) під відділення банку  (за 

даними технічного паспорту ТОВ 

«МІСЬКСПЕЦЕКСПЕРТ») по просп. 

Повітрофлотському, 50/2 

Солом'янський 397,8 48 980,00 Виконано

13.04.2016 050/18-3190 68 23.03.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Будівельно-інвестиційна 

компанія 

"Березнякижитлобуд"

Будівництво адміністративної будівлі літ. "А" (за даним 

технічного паспорту  ТОВ 

"УКРПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ") з влаштуванням 

автостоянки на 4 м/місця в складі проекту будівництва 

адміністративно-житлового комплексу з вбудованими та 

прибудованими приміщеннями громадського та 

торгівельного призначення та підземним паркінгом по 

вул. Глибочицькій, 73-77 (І черга)

Шевченківський 222,8 321 570,00 Виконано

12.04.2016 050/18-3104 69 23.03.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ПАРИТЕТ ІНВЕСТБУД"

Фізична особа

Реконструкція нежитлових приміщень в будівлі літ. "А-

1" (за даними технічної інвенаризації ТОВ "АРКС-

ГРУПП" під продовольчий магазин (група прміщень № 

1) та кафе (група приміщень № 2) по просп. Перемоги, 

136-Ж

Святошинський 325,2 18 820,00 Виконано

11.04.2016 050/08-3059 70 24.03.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ІНВЕСТ-

РЕГІОН"

Реконструкція автозаправної станції під 

автозаправочний комплекс, а саме будівлі операторної 

літ. "А", будівлі пункту безготівкового продажу літ. "Б", 

демонтажем автомийки літ. "В" та влаштуванням АГЗП 

і відкритої автостоянки на 5 м/місць на просп. 

Космонавта Комарова, 5

Солом'янський
88,60

132,50
136 422,50 Виконано

30.03.2016 050/18-2681 71 24.03.2016

Релігійна громада святого 

Івана Предчеті у 

Деснянському районі м. 

Києва Української 

православної церкви 

Київського патріархату

Будівництво храму Святого Івана Предчеті літ. "А" (за 

даними технічного паспорту ТОВ "Укргеоземпроект") з 

влаштуванням автостоянки на 15 м/місця по вул. 

Костянтина Данькевича 

Деснянський
680,40

128,90
45 580,00 Виконано

12.04.2016 050/18-3106 72 24.03.2016

Державне підприємство 

«ЧАЙКА»

Державне публічне 

акціонерне товариство 

«Будівельна компанія 

«Укрбуд»

Будівництво житлового будинку (1, 2, 3 секції, І черга) 

літ. «Ф» ( квартири) з вбудованими, вбудовано-

прибудованими та прибудованими нежитловими 

приміщеннями (в т.ч. офісні приміщення, творчі 

майстерні) (за даними технічної інвентаризації ТОВ 

«ПРОФІ П.Л.Ю.С.») в складі проекту будівництва 

житлово-офісного комплексу з підземним паркінгом по 

вул. Гарматній, 38

Солом'янський

16118,20

1609,10 5 086 930,00 Виконано



07.04.2016 050/18-2968 73 25.03.2016 Фізичні особи

Реконструкція квартири №217 (за даними технічного 

паспорту ТОВ "ЕЛІТ ГРУП ПРОДЖЕКТ") з 

об'єднанням балконів в житловому будинку по вул. 

Шамрило Тимофія, 4-В

Шевченківський 269,6 5 180,00 Виконано

04.04.2016 050/18-2831 74 25.03.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири № 85 (за даними технічного 

паспорту ТОВ "Інжинірингова компанія "АЛТАНА")  в 

житловому будинку по вул. Вітряні Гори, 3

Подільський 70,5 330,00 Виконано

05.04.2016 050/18-2868 75 28.03.2016
Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Істрейт»

Реконструкція частини груп нежитлових приміщень 

(групи приміщень № 4, № 1) в літ. «А» під магазин 

продовольчих та непродовольчих товарів з 

розвантажувальною рампою (група приміщень №5 за 

даними технічного паспорту ТОВ «Содель») (в т.ч. 

магазин продовольчих товарів, магазин непродовольчих 

товарів, складські приміщення, адміністративно-

побутові приміщення, підсобні приміщення, технічні 

приміщення) з влаштуванням автостоянки на 7 м/місць 

на вул. Григоровича-Барського, 1 

Святошинський 732,2 123 070,00 Виконано

05.04.2016 050/18-2874 76 28.03.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АТБ-

ТОРГСТРОЙ»

Реконструкція частини нежитлових приміщень в літ. 

«А» під магазин продовольчих та непродовольчих 

товарів з розвантажувальною рампою (група приміщень 

№231 - за даними технічного паспорту ТОВ «Содель») 

(в т.ч. магазин продовольчих товарів, магазин 

непродовольчих товарів, складські приміщення, 

адміністративно-побутові приміщення, підсобні 

приміщення, технічні приміщення) з влаштуванням 

автостоянки на 14 м/місць на просп. Маршала 

Рокосовського, 3/4

Оболонський 767,8 258 400,00 Виконано



05.04.2016 050/18-2876 77 28.03.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "АТБ-

ІНВЕСТ"

Реконструкція груп нежитлових приміщень №2, №5, №8 

(в літ. «А») під магазин продовольчих та 

непродовольчих товарів з розміщенням технологічного 

обладнання серверної (за даними технічного паспорту 

ТОВ «Содель») (в т.ч. магазин продовольчих товарів, 

магазин непродовольчих товарів, складські приміщення, 

адміністративно-побутові приміщення, підсобні 

приміщення, технічні приміщення) з влаштуванням 

автостоянки на 10 м/місць на вул. Приозерній, 2

Оболонський 981,1 102 010,00 Виконано

11.04.2016
050/08-050/КО-196-

3058
78 04.04.2016 Фізичні особи

Реконструкція квартири №39 (за даними технічного 

паспорту ТОВ "КОРУНД КОНСАЛТИНГ") з 

влаштуванням жилих приміщень в існуючому просторі 

горища без зміни конфігурації даху в житловому 

будинку по вул. Хрещатик, 15

Печерський 308,6 71 880,00 Виконано

13.04.2016 050/18-3192 79 05.04.2016
Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Істрейт»

Реконструкція нежитлових приміщень з №1 по № 27 

(приміщення № 276)  (в літ. «А») під магазин 

продовольчих та непродовольчих товарів (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Содель») (в т.ч. магазин 

продовольчих товарів, магазин непродовольчих товарів, 

складські приміщення, адміністративно-побутові 

приміщення, підсобні приміщення, технічні 

приміщення) з влаштуванням автостоянки на 7 м/місць 

по вул. Радунська, 30

Деснянський 686,1 118 690,00 Виконано

13.04.2016 050/18-3189 80 05.04.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "АТБ-

ІНВЕСТ"

Реконструкція  нежитлового приміщення №1  (в літ. 

«Х») під магазин продовольчих та непродовольчих 

товарів (за даними технічного паспорту ТОВ «Содель») 

(в т.ч. магазин продовольчих товарів, магазин 

непродовольчих товарів, складські приміщення, 

адміністративно-побутові приміщення, підсобні 

приміщення, технічні приміщення) з влаштуванням 

автостоянки на 7 м/місць по просп. Червонозоряному, 

119 

Голосіївський 672 600 810,00 Виконано



13.04.2016 050/18-3191 81 05.04.2016
Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Істрейт»

Реконструкція нежитлових приміщень з №1 по № 5 

(групи приміщення № 583), з №1 по № 22 (групи 

приміщення № 584) (в літ. «А») під магазин 

продовольчих та непродовольчих товарів з 

розвантажувальною рампою (за даними технічного 

паспорту ТОВ «Содель») (в т.ч. магазин продовольчих 

товарів, магазин непродовольчих товарів, складські 

приміщення, адміністративно-побутові приміщення, 

підсобні приміщення, технічні приміщення) з 

влаштуванням автостоянки на 7 м/місць по вул. Оноре 

де Бальзака, 6

Деснянський 686,1 50 060,00 Виконано

15.04.2016 050/18-3250 82 05.04.2016

Публічне акціонерне 

товариство «УКРАЇНСЬКА 

АВТОМОБІЛЬНА 

КОРПОРАЦІЯ»

Реконструкція нежилої будівлі літ. «Б» майнового 

комплексу під магазин-майстерню «літ. Б, Б1»  (за 

даними технічного паспорту КМБТІ) (в т.ч. майстерня, 

магазин (з продажу автомобільних запчастин, 

інструменту, автомобільних аксесуарів)) по просп. 

Возз’єднання, 7-Б (І черга).

Дніпровський 351,6 45 760,00 Виконано

13.04.2016 050/18-3187 83 05.04.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири № 1 (зміна функціонального 

призначення) під медичний центр (за даними технічного 

паспорту ТОВ "МІСЬКСПЕЦЕКСПЕРТ") з 

влаштуавнням окремого входу в будинку по вул. 

Єлизавети Чавдар, 2

Дарницький 143,3 89 160,00 Виконано

12.04.2016 050/18-3143 84 06.04.2016

Приватне підприємство 

«Торговий дім 

«Галпідшипник»

Реконструкція частини приміщень № 1-16 будівлі 

механічного цеху в літ. «Б» з влаштуванням антресолі 

(за даними технічного паспорту ТОВ «Інжинірингова 

компанія «АЛТАНА») по вул. Фрунзе, 69

Подільський 3035,3 131 550,70 Виконано

21.04.2016 050/18-3396 85 06.04.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ІНВЕСТ-

РЕГІОН"

Реконструкція АЗК з пунктом сервісного 

обслуговування водіїв і пасажирів літ. "А" (за даними 

технічного паспорту ТОВ "ЛІДЕР ПЛЮС") з 

влаштуванням АГЗП та відкритої автостоянки на 10 

м/місць на Столичному шосе, 31/1 

Голосіївський 127,9 181 539,30 Виконано

86 07.04.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"БУДЕКОСЕРВІС"

Будівництво торгівельного будинку з об'єктами 

соціально-побутового обслуговування літ. "А" (за 

даними технічного паспорту ТОВ ЮК "ЗОЛОТІ 

ВОРОТА") (в т.ч.: продовольчі магазини, заклади 

побутового обслуговування, магазини з продажу одягу 

та взуття, заклади торгівлі неппродовольчими товарами, 

аптеки, книжкові магазини, магазини електроніки, 

кінотеатр, магазини іграшок, фаст-фуди, бібліотеки, 

культурний центр, художні галереї) з влаштуванням 

відкритої автостонки на 87 м/місць по вул. Архітектора 

Вербицького   

Дарницький
20463,40 

10 106 740,00

Борг, стягнення 

заборгованості 

розглядається в 

судовому порядку



27.07.2016 050/18-6226 87 08.04.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ФІАНІТ»

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Моноліт 

Плюс»

Будівництво житлового будинку № 4 (квартири) з 

вбудованими нежитловими приміщеннями (офіси) та 

підземним паркінгом на 137 машиномісць у складі І 

черги забудови 20-го мікрорайону житлового масиву 

Вигурівщина-Троєщина (будівельна адреса: вул. М. 

Закревського, 103)

Деснянський

20467,30

1131,50

3983,40

4 738 760,00 Виконано

12.05.2016 050/18-3899 88 08.04.2016 Фізичні особи

Реконструкція квартири № 62 (за даними технічного 

паспорту КМБТІ) в житловому будинку по пров. 

Чекістів, 1-А

Печерський 76,6 860,00 Виконано

15.04.2016
050/18-050/0-194/1-

3243
89 11.04.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири № 51 (за даними технічного 

паспорту ТОВ "АРХ-ЮСТ-ПРОЕКТ") з приєднанням 

частини горища без зміни конфігурації даху в 

житловому будинку по вул. Московській, 5/2-а 

Печерський 181,3 41 360,00 Виконано

20.04.2016 050/18-3367 90 12.04.2016 Фізична особа

Реконструкція нежилих приміщень № 134а, № 135, № 

135а, № 137 (в літ. «А») під магазин непродовольчих 

товарів (група приміщень № 137 - за даними технічного 

паспорту ТОВ «КОРУНД КОНСАЛТІНГ») з 

влаштуванням вхідної групи по вул. Шовковична/пров. 

Липський, 13/2 

Печерський 293,3 15 031,80 Виконано

27.04.2016 050/18-3552 91 12.04.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ЗЛАТО-

АКТИВ"

Реконструкція групи нежитлових приміщень № 1-8 

цокольного поверху під супермаркет "БІЛЛА" (за 

даними технічного паспорту ТОВ "БТІМ") (в т.ч. площа 

під торгівлю непродовольчими товарами, площа під 

торгівлю продовольчими товарами) по вул. В'ячеслава 

Чорновола, 27

Шевченківський 1109,1 278 050,00 Виконано

20.04.2016 050/18-3368 92 12.04.2016 Фізичні особи

Реконструкція з розширенням в частині надбудови та 

прибудови будинку готелю «Александрія» літ. «А» (за 

даними технічного паспорту ТОВ «КОРУНД 

КОНСАЛТІНГ») по просп. Перемоги, 62-А 

Шевченківський 2209,5 184 531,10 Виконано

28.04.2016 050/18-3629 93 13.04.2016

Мале приватне 

підприємство 

«ІНТЕРСЕРВІС-АСП»

Будівництво нежитлової будівлі (прибудови) літ. «В» 

під заклад громадського харчування (кафе) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «МІСЬКСПЕЦЕКСПЕРТ») на 

бульв. Дружби народів, 25-А 

Печерський 60,2 52 130,00 Виконано

19.04.2016 050/18-3300 94 14.04.2016 Фізична особа

Реконструкція нежитлового приміщення (колишня 

квартира № 130) під магазин спортивного харчування 

(за даними технічного паспорту ТОВ 

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД" група приміщень № 130) з 

влаштуванням окремого входу в будинку на пл. Дружби 

Народів, 1

Оболонський 36,6 23 840,00 Виконано



21.04.2016 050/18-3397 95 14.04.2016

Державне підприємство 

Міністерства оборони 

України 

«УКРВІЙСЬКБУД»

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «УКРБУД 

ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Будівництво житлового будинку №1 літ. «1Б» (квартир) 

з вбудованими нежитловими приміщеннями (офіси), ТП 

літ. «1Г»  (за даними технічної інвентаризації 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 (2 пусковий комплекс, І черга)

Дарницький

7895,90

190,80

60,20

1 286 170,00 Виконано

21.04.2016 050/18-3398 96 14.04.2016

Приватне підприємство 

«ОБРІЙ 2000»

та Товариство з обмеженою 

відповідальністю «УКРБУД 

ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Будівництво секції 6 житлового будинку літ. «А» ( 

квартир ) з вбудованими, вбудовано-прибудованими та 

прибудованими нежитловими приміщеннями (за даними 

технічної інвентаризації ТОВ «ПРОФІ П.Л.Ю.С.») (в 

т.ч. офісні приміщення, господарчі приміщення (без 

визначеного функціонального призначення)  в складі 

проекту житлового будинку з підземним паркінгом по 

вул. Комбінатній, 25 у Дніпровському районі м. Києва 

(ІV пусковий комплекс).

Дніпровський
4273,30

262,00 
1 569 160,00 Виконано

25.04.2016 050/18-3448 97 15.04.2016 Фізична особа

Реконстркукція квартири № 9, № 12 з надбудовою 

мансардного поверху (за даними технічного паспорту 

ТОВ "Інжинірнгова компанія "АЛТАНА") в житловому 

будинку по вул. Крутий узвіз, 5

Печерський 264,5 70 080,00 Виконано

30.06.2016 050/18-5245 98 18.04.2016

Обслуговуючий кооператив 

«Житлово-будівельний 

кооператив 

«ГОЛОСІЇВСЬКИЙ 

КВАРТАЛ» 

Будівництво житлових будинків по вул. Академіка 

Вільямса, 6-б та 8-в у Голосіївському районі м. Києва, а 

саме:

І черга: житловий будинок літ. «А» (в т.ч. вбудовані 

нежитлові приміщення (без визначеного 

функціонального призначення)  (за даними ФОП 

Ананьєв Євген Олександрович) з влаштуванням 

автостоянки на 5 м/місць;

ІІ черга: житловий будинок літ. «А» (в т.ч. вбудовані 

нежитлові приміщення (без визначеного 

функціонального призначення) (за даними ФОП 

Ананьєв Євген Олександрович) з влаштуванням 

автостоянки на 5 м/місць

Голосіївський

2118,80 

(262,70)

2130,30 

(267,40)

825 108,00 Виконано

21.04.2016 050/18-3395 99 19.04.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ФІРМА 

ДІБРОВА"

Реконструкція приміщень технічного поверху (за 

даними технічної інвентаризації ТОВ "Майстерня 

архітектора І.Бикова") (в т.ч. нежитлові приміщення 

(для зберігання велосипедів), місця спільного 

користування) в житловому будинук № 3 по вул. 

Деміївській, 14

Голосіївський 638,4 319 160,00 Виконано



28.04.2016 050/18-3625 100 21.04.2016 Фізичні особи

Будівництво індивідуального житлового будинку літ. 

"А" (за даними технічного паспорту ТОВ "ПРОГРЕС 

ЖКГ") на вул. Академіка Вільямса, 6 (мікрорайон 

Жуляни) (кадастровий номер 8000000000:79:364:0328)

Голосіївський 2206,8 537 730,00 Виконано

24.02.2017 050/08-1543 101 22.04.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«РЕЗИДЕНЦІЯ 

БОТАНІЧНИЙ САД»

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

вбудований паркінг на 27 м/місць(в т. ч. підземна 

частина, надземна частина)) (за даними технічної 

інвентаризації ТОВ «АЛІ РІЕЛТІ») по вул. 

Тимірязєвській, 28/2

Печерський 4774,5 3 538 860,00 Виконано

31.10.2016 050/08-9026 102 22.04.2016
Комунальне підприємство 

"КИЇВПАСТРАНС"

Реконструкція зупинкової станції лінії швидкісного 

трамваю від вул. Старовокзальної до Великої Кільцевої 

дороги з будівництвом комплексів громадського 

призначення літ. "А" ( за даними технічного паспорту 

ТОВ «КОРУНД КОНСАЛТІНГ») під магазин з продажу 

поліграфічної продукції, під майстерню з ремонту 

взуття та шкіргалантереї, під технічний центр на ст. 

"Польова"

Солом'янський

119,60 (28,70

30,70

60,20)

74 630,00 Виконано

26.05.2016 050/18-4281 103 22.04.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ЮНІГРАН»

Реконструкція нежитлової будівлі під адміністративну 

будівлю літ. «В»  (за даними технічного паспорту ТОВ 

«УКРІНВЕНТАРЕКСПЕРТ») по вул. Михайлівській, 20

Шевченківський 547,3 429 810,00 Виконано

28.04.2016 050/18-3624 104 27.04.2016

Фізична особа

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ІНТЕРБУДСЕРВІС"

Будівництво житлового будинку літ. "А" (в т.ч. гаражні 

бокси, електрощитова, офісні приміщення) (за даними 

технічного паспорту ТОВ "ПРОЕТТЕХСЕРВІСБУД") з 

влаштуванням тимчасової автостоянки на 3 м/місць по 

вул. Пожарського (с. Троєщина)

Деснянський 3287,3 789 320,93 Виконано



13.05.2016 050/18-3929 105 27.04.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«УКРАЇНСЬКА 

АРХІТЕКТУРНА СПІЛКА»

Реконструкція нежилих приміщень з №1 по №4 (групи 

приміщень №3), частини приміщень №1, частини 

приміщень №2, з №4 по №45 (групи приміщень №1) (в 

літ. «А») під торгово-офісний комплекс (група 

приміщень №3) (за даними технічного паспорту 

ТОВ «КОРУНД КОНСАЛТІНГ») (в т.ч. художня 

галерея, їдальня, магазин продуктових товарів, магазини 

непродовольчих товарів роздрібної торгівлі, книжковий 

магазин, офісні приміщення, фаст-фуд, майстерня з 

ремонту взуття та шкіргалантереї, ательє з пошиття 

одягу, диспетчерська, коридор, сантехнічні вузли, 

ліфтовий хол, технічні приміщення) по просп. Л. 

Курбаса, 19 

Святошинський 6819,2 2 396 790,00 Виконано

17.05.2016 050/18-3992 106 27.04.2016

Державне видавництво 

«Преса України» 

Державного управління 

справами

Публічне акціонерне 

товариство «Холдингова 

компанія «Київміськбуд»

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«СПЕЦМЕХБУД 21»

Будівництвом житлового будинку № 5 (квартир) з 

вбудованими та прибудованими нежитловими 

приміщеннями (в т.ч. магазин непродовольчих товарів, 

магазин продовольчих товарів, офісні приміщення, 

центр розвитку дитини, аптечний кіоск, 

стоматологічний кабінет, приміщення для зберігання 

велосипедів, приміщення для зберігання інвентарю), 

підземного паркінгу на 195 м/місць , КТПБ № 2 (8118)  

(за даними технічної інвентаризації ТОВ «НІКА ЛТД») 

у складі проекту житлово-офісно-торговельно-

розважального комплексу на вул. Анрі Барбюса, 52/1 (V 

черга)

Печерський

21820,30

2902,90

6180,60

15,00

12 315 411,50 Виконано

23.05.2016 050/18-4146 107 28.04.2016 Фізичні особи

Реконструкція квартири № 110 (за даними технічного 

паспорту ТОВ "Інвестиції та проекти) з приєднанням 

технічного поверху в житловому будинку по просп. 

Георгія Гонгадзе, 18-З

Подільський 99,8 7 580,00 Виконано

10.05.2016 050/18-3859 108 28.04.2016 Фізична особа

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ. "А" 

(за даними технічного паспорту ТОВ "БТІ Консалтинг") 

(в т.ч. вбиральня, торгівельно-побутове приміщення) 

вул. Градинська, 6-Г

Деснянський 60 41 330,00 Виконано

03.06.2016 050/18-4498 109 04.05.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири № 4 (зміна функціонального 

призначення) під магазин непродовольчих товарів (за 

даними технічного паспорту ТОВ "СПГ-СИСТЕМС) з 

улаштуванням вхідної групи в будинку по просп. 

Перемоги, 79

Святошинський 37,5 12 120,00 Виконано



17.05.2016 050/18-4019 110 04.05.2016
Приватне підприємство 

"РАЙДУГА"

Будівництво закладу громадського харчування з кафе-

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

"ТЕХСЕРВІСБУД") (в т.ч. магазин кулінарії, кафе, 

виробничі приміщення, адміністративні приміщення, 

службові приміщення, технічні приміщення, холодильні 

приміщення, відкриті дитячі майданчики, дитячий 

ігровий зал, допоміжні приміщення) по вул. Петра 

Запорожця, 26-А

Дніпровський 3986,5 2 363 350,00 Виконано

12.05.2016 050/18-3893 111 05.05.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Проектно-будівельне 

підприємство «Лев»

Реставрація та ремонт нежилого приміщення № 25 (в 

літ. «А») з пристосуванням під офіс (за даними 

технічного паспорту КМБТІ) з влаштуванням окремого 

входу - вхідної групи в будинку на вул. 

Андріївська/Братська, 11/7 

Подільський 83,6 9 950,00 Виконано

18.05.2016 050/18-4041 112 06.05.2016 Фізична особа

Реконструкція нежитлового приміщення (в літ. "А") (за 

даними технічного паспорту ТОВ 

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІІСБУД") під кафе (торгівельна 

зала, складське приміщення) по вул. Шолом-Алейхема, 

9-А

Деснянський 55,1 38 470,00 Виконано

23.05.2016 050/18-4145 113 10.05.2016
Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Істрейт»

Реконструкція груп нежитлових приміщень №1, № 5  (в 

літ. «А») під магазин продовольчих та непродовольчих 

товарів з розвантажувальною рампою (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Содель») (в т.ч. магазин 

продовольчих товарів, магазин непродовольчих товарів, 

складські приміщення, адміністративно-побутові 

приміщення, підсобні приміщення, тамбур, технічні 

приміщення) з влаштуванням автостоянки на 8 м/місць 

по вул. Милославській, 6

Деснянський 790,2 161 150,00 Виконано

23.05.2016 050/18-4147 114 10.05.2016
Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Істрейт»

Реконструкція частини нежитлових приміщень №79а, № 

79  (в літ. «А») під магазин продовольчих та 

непродовольчих товарів з розвантажувальною рампою 

(за даними технічного паспорту ТОВ «Содель») (в т.ч. 

магазин продовольчих товарів, магазин непродовольчих 

товарів, складські приміщення, адміністративно-

побутові приміщення, підсобні приміщення, тамбур, 

технічні приміщення) з влаштуванням автостоянки на 7 

м/місць по просп. Науки, 9

Голосіївський 584,5 123 000,00 Виконано



23.05.2016 050/18-4148 115 10.05.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "АТБ-

ІНВЕСТ"

Реконструкція групи приміщень № 59  (в літ. «А») під 

магазин продовольчих та непродовольчих товарів з 

розвантажувальною рампою (за даними технічного 

паспорту ТОВ «СОДЕЛЬ») (в т.ч. магазин продовольчих 

товарів, магазин непродовольчих товарів, складські 

приміщення, адміністративно-побутові приміщення, 

підсобні приміщення, тамбур, технічні приміщення) з 

влаштуванням автостоянки на 7 м/місць по бульв. 

Перова, 8

Дніпровський 685,2 112 510,00 Виконано

23.05.2016 050/18-4150 116 10.05.2016
Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Істрейт»

Реконструкція  нежитлових приміщень з № 1 по № 24 

(групи приміщень № 58) , з № 1 по № 19 (групи 

приміщень № 57)  (в літ. «А») під офісні приміщення 

регіонального представництва (за даними технічного 

паспорту ТОВ «СОДЕЛЬ») (в т.ч. складські 

приміщення, адміністративно-побутові приміщення, 

підсобні приміщення, технічні приміщення) з 

влаштуванням автостоянки на 5 м/місць по вул. 

Олександра Бойченка, 5

Дніпровський 737,9 168 620,00 Виконано

20.05.2016 050/18-4119 117 12.05.2016

Публічне акціонерне 

товариство 

«ДАРНИЦЬКИЙ 

КОМБІНАТ 

БУДІВЕЛЬНИХ 

МАТЕРІАЛІВ І 

КОНСТРУКЦІЙ»

Реконструкцією приміщень будівлі електроцеху під 

адміністративно-офісну будівлю (літ. «Ш») (за даними 

технічного паспорту ТОВ «МІСЬКСПЕЦЕКСПЕРТ») по 

вул. Степана Сагайдака, 101

Дніпровський 298,7 233 940,00 Виконано

18.05.2016 050/18-4040 118 12.05.2016 Фізичні особи

Реконструкція квартири № 87 (за даними технічного 

паспорту ТОВ "УКРТЕХЕКСПЕРТ") в житловому 

будинку по вул. Деміївській, 45-Б

Голосіївський 47,5 540,00 Виконано

26.05.2016 050/18-4280 119 12.05.2016
Публічне акціонерне 

товариство «Діамантбанк»

Реставрація будівлі – пам’ятки архітектури місцевого 

значення (охоронний номер № 287) літ. «А»  (за даними 

технічного паспорту ТОВ «ДЕВЕЛОПМЕНТ ЕСТЕЙТ») 

з пристосуванням під сучасні потреби (в т.ч. офіси, 

кафе, технічні приміщення) та влаштуванням відкритої 

автостоянки на 6 машиномісць на Контрактовій площі, 

8 

Подільський 2087,7 1 251 000,00 Виконано

13.06.2016 050/18-4790 120 12.05.2016 Фізична особа

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ. "Ж" 

(за даними технічного паспорту ТОВ "ГРАНД ПЛЮС-

В") під магазин з продажу непродовольчих товарів та 

складські приміщення з влаштуванням автостоянки на 8 

м/місця по просп. Броварському, 36

Дніпровський 228,8 32 710,00 Виконано



20.05.2016 050/18-4118 121 12.05.2016 Фізична особа

Будівництво господарської будівлі - літньої кухні літ. 

"А" (за даними технічного паспорту ТОВ "ФІНАНСОВО-

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "РА-ГРУП") на вул. Рябова 

Олега, 3-а, 5-а (колишні Лінія, 2, діл. 3-а, діл. 5-а (у 

мікрорайоні Чапаєвка на вул. Бродівський КІЗ 

"Городник")) (кадастрові номери 

8000000000:90:066:0143, 8000000000:90:066:0142) 

Голосіївський 289,5 34 970,00 Виконано

13.09.2016 050/18-7592 122 12.05.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"КИЙБУД"

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ГЕОС 

ДЕВЕЛОПММЕНТ"

 Будівництво житлового будинку літ. «Б» (секції №1, 

№2) (загальна площа квартир 25118,40 кв. м) з 

вбудованими нежитловими приміщеннями (офіси) 

загальною площею 958,20 кв. м та стилобатом 

(підземним паркінгом на 149 м/місць) загальною 

площею 7287,00 кв. м, ТП-2-90-100 літ. «А» загальною 

площею 62,30 кв. м (за даними технічної інвентаризації 

КМБТІ) та гостьової автостоянки на 30 м/місця на 

бульв. Івана Лепсе, 7-Г (літ. «А») в Солом’янському 

районі м. Києва

Солом'янський

25118,40                   

958,20               

7287,00                                  

62,30

8 380 470,00 Виконано

26.05.2016 050/18-4278 123 17.05.2016

Дочірнє підприємство 

«КМС УКРАЇНА», що діє 

від імені Компанії «КМ 

КОР ЛІМІТЕД»

Реконструкція нежитлових приміщень №№ 1, 2, 5, 6 

(групи приміщень № 3), № 3, № 4 (в літ. «А-7») в групу 

приміщень №3 (за даними технічного паспорту ТОВ 

«Бюро технічної інвентаризації») під виробничі 

приміщення (виробництво за нанотехнологіями 

інгредієнтів для електронної промисловості)  по вул. 

Північно-Сирецька, 1-3 

Подільський 701,6 165 860,00 Виконано

30.05.2016 050/18-4337 124 19.05.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"КИЇВРЕСУРСБУД"

Будівництво ІІ черги житлово-офісного-торговельного 

комплексу з підземним паркінгом по просп. Перемоги, 

90/1, а саме:

секції А будинку № 02 (квартири) з вбудованими 

офісними приміщеннями (за даним ТОВ 

"ЗЕМБУДІНВЕСТПРОЕКТ") та гостьовою 

автостоянкою на 6 м/місць;

секції Б будинку № 02 (квартири) з вбудованими 

офісними приміщеннями (за даним ТОВ 

"ЗЕМБУДІНВЕСТПРОЕКТ");

гостьовою автостоянкою на 6 м/місць;

секції В будинку № 02 (квартири) з вбудованими 

офісними приміщеннями (за даним ТОВ 

"ЗЕМБУДІНВЕСТПРОЕКТ")

Шевченківський

4431,20

420,90

3231,20

235,50

3985,30

364,50

3 820 570,00 Виконано



03.06.2016 050/18-4485 125 25.05.2016
Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Істрейт»

Реконструкція частини групи приміщень № 1 (в літ. 

«А») під магазин продовольчих та непродовольчих 

товарів з розвантажувальною рампою (за даними 

технічного паспорту ТОВ «СОДЕЛЬ») (в т.ч. магазин 

продовольчих товарів, магазин непродовольчих товарів, 

складські приміщення, адміністративно-побутові 

приміщення, підсобні приміщення, тамбур, технічні 

приміщення) з влаштуванням автостоянки на 9 м/місць 

по вул. Щусєва Академіка, 10 

Шевченківський

826,20 (329,89

58,21

174,10

51,10

149,70

3,60

59,60)

138 360,00 Виконано

03.06.2016 050/18-4484 126 25.05.2016
Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Істрейт»

Реконструкція групи нежитлових приміщень № 1 (в літ. 

«А») під магазин продовольчих та непродовольчих 

товарів з розвантажувальною рампою  (за даними 

технічного паспорту ТОВ «СОДЕЛЬ») (в т.ч. магазин 

продовольчих товарів, магазин непродовольчих товарів, 

складські приміщення, адміністративно-побутові 

приміщення, підсобні приміщення, тамбур, технічні 

приміщення) з влаштуванням автостоянки на 7 м/місць 

по вул. Анни Ахматової, 15/27 

Дарницький 649,5 165 570,00 Виконано

03.06.2016 050/18-4477 127 25.05.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АТБ-

ТОРГСТРОЙ»

Реконструкція частини групи нежитлових приміщень № 

1 (в літ. «О») під магазин продовольчих та 

непродовольчих товарів з розвантажувальною рампою з 

(за даними технічного паспорту ТОВ «СОДЕЛЬ») (в т.ч. 

магазин продовольчих товарів, магазин непродовольчих 

товарів, складські приміщення, адміністративно-

побутові приміщення, підсобні приміщення, технічні 

приміщення) з влаштуванням автостоянки на 11 м/місць 

по вул. Сім’ї Сосніних, 17 

Святошинський 805,3 157 070,00 Виконано



03.06.2016 050/18-4483 128 25.05.2016
Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Істрейт»

Реконструкція груп нежитлових приміщень № 135, № 

136 (блоки № 5, № 6) (в літ. «А») під магазин 

продовольчих та непродовольчих товарів з 

розвантажувальною рампою (за даними технічного 

паспорту ТОВ «СОДЕЛЬ») (в т.ч. магазин продовольчих 

товарів, магазин непродовольчих товарів, складські 

приміщення, адміністративно-побутові приміщення, 

підсобні приміщення, тамбур, технічні приміщення) з 

влаштуванням автостоянки на 7 м/місць по вул. Анни 

Ахматової, 9/18-А 

Дарницький 508 129 770,00 Виконано

03.06.2016 050/18-4476 129 25.05.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АТБ-

ТОРГСТРОЙ»

Реконструкція групи приміщень № 1 (в літ. «А») під 

магазин продовольчих та непродовольчих товарів з 

розвантажувальною рампою (за даними технічного 

паспорту  ТОВ «СОДЕЛЬ») (в т.ч. магазин 

продовольчих товарів, магазин непродовольчих товарів, 

складські приміщення, адміністративно-побутові 

приміщення, підсобні приміщення, тамбур, технічні 

приміщення) з влаштуванням автостоянки на 9 м/місць 

по вул. Василя Порика, 13 

Подільський 705,2 161 700,00 Виконано

03.06.2016 050/18-4482 130 25.05.2016
Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Істрейт»

Реконструкція груп нежитлових приміщень № 1, № 2, № 

3 (в літ. «А») під магазин продовольчих та 

непродовольчих товарів з розвантажувальною рампою з 

(за даними технічного паспорту ТОВ «СОДЕЛЬ») (в т.ч. 

магазин продовольчих товарів, магазин непродовольчих 

товарів, складські приміщення, адміністративно-

побутові приміщення, підсобні приміщення, тамбур, 

технічні приміщення) з влаштуванням автостоянки на 7 

м/місць по вул. Райдужна, 49 

Дніпровський 800,2 294 650,00 Виконано

03.06.2016 050/18-4475 131 25.05.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АТБ-

ІНВЕСТ"

Реконструкція групи нежитлових приміщень № 1 (в літ. 

«А») під магазин продовольчих та непродовольчих 

товарів з розвантажувальною рампою з (за даними 

технічного паспорту ТОВ «СОДЕЛЬ») (в т.ч. магазин 

продовольчих товарів, магазин непродовольчих товарів, 

складські приміщення, адміністративно-побутові 

приміщення, підсобні приміщення, тамбур, технічні 

приміщення) з влаштуванням автостоянки на 9 м/місць 

по вул. Драгоманова, 1-Н 

Дарницький 835,5 240 770,00 Виконано



03.06.2016 050/18-4479 132 25.05.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АТБ-

ІНВЕСТ"

Реконструкція групи нежитлових приміщень № 66 (в 

літ. «А») під магазин продовольчих та непродовольчих 

товарів з розвантажувальною рампою (за даними 

технічного паспорту ТОВ «СОДЕЛЬ») (в т.ч. магазин 

продовольчих товарів, магазин непродовольчих товарів, 

складські приміщення, адміністративно-побутові 

приміщення, підсобні приміщення, тамбур, технічні 

приміщення) з влаштуванням автостоянки на 7 м/місць 

по вул. Преображенська (Клименка Івана), 27 

Солом'янський 430,5 168 250,00 Виконано

03.06.2016 050/18-4481 133 25.05.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АТБ-

ІНВЕСТ"

Реконструкція групи нежитлових приміщень № 909 (в 

літ. «А») під магазин продовольчих та непродовольчих 

товарів з розвантажувальною рампою  (за даними 

технічного паспорту ТОВ «СОДЕЛЬ») (в т.ч. магазин 

продовольчих товарів, магазин непродовольчих товарів, 

складські приміщення, адміністративно-побутові 

приміщення, підсобні приміщення, технічні 

приміщення) з влаштуванням автостоянки на 10 м/місць 

по просп. Перемоги, 136 

Святошинський 933,3 177 910,00 Виконано

03.06.2016 050/18-4478 134 25.05.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АТБ-

ТОРГСТРОЙ»

Реконструкція частин груп нежитлових приміщень № 1, 

№ 7 (в літ. «А») під магазин продовольчих та 

непродовольчих товарів з розвантажувальною рампою 

(за даними технічного паспорту ТОВ «СОДЕЛЬ») (в т.ч. 

магазин продовольчих товарів, магазин непродовольчих 

товарів, складські приміщення, адміністративно-

побутові приміщення, підсобні приміщення, тамбур, 

технічні приміщення  з влаштуванням автостоянки на 7 

м/місць по вул. Ернста, 4 

Солом'янський 745,6 174 230,00 Виконано

10.06.2016 050/18-4741 135 25.05.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ПРИР-

СТАР-КОМП ЛТД»

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі літ. «А» 

під ресторанний комплекс (за даними технічного 

паспорту ТОВ «БЛАГОБУДКОНСАЛТ») (в т.ч. 

ресторан, лазня) по вул. Прирічній, 2-В 

Оболонський 276,1 289 550,00 Виконано



03.10.2016 050/08-8174 136 25.05.2016
Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ЛІЛЕЯ"

Будівництво житлового будинку літ. «Б» загальною 

площею 4834,40 кв. м (в т.ч. вбудовані нежитлові 

приміщення (офіси)

площею 469,20 кв. м, підземно-наземний паркінг 

площею 739,80 кв. м) (за даними технічної 

інвентаризації КМ БТІ) по вул. Щекавицькій, 53 у 

Подільському районі м. Києва

Подільський 4834,4 3 878 364,00 Виконано

15.06.2016 050/18-4905 137 27.05.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ФІРМА 

УКРТОРГ»

Публічне акціонерне 

товариство «Холдингова 

компанія «Київміськбуд»

Будівництво житлового будинку № 2 літ. «А» (квартир) 

з вбудованими нежитловими приміщеннями (в т.ч. 

офісні приміщення, творчі майстерні, приміщення для 

зберігання велосипедів), будівлі ТП № 2 (за даними 

ТОВ «Київський інвентаризаційний центр») та 

влаштуванням відкритої гостьової автостоянки на 17 

машиномісць в складі ІІ черги готельно-житлового 

комплексу з приміщеннями соціально-побутового 

призначення на просп. Академіка Глушкова, 92-Б 

Голосіївський

31394,00

829,90

60,60

212,50

9 002 720,00 Виконано

01.06.2016 050/18-4376 138 27.05.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Ресторан 

"Жокей"

Реконструкція нежитлової будівлі "Ресторан "Жокей" 

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

КОНСТРАКШН") по просп. Академіка Глушкова, 12

Голосіївський 1669,6 72 160,00 Виконано

15.06.2016 050/18-4903 139 27.05.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"СІТІКОМФОРТГРУП"

Реконструкція об’єктів транспортної інфраструктури, 

дорожнього сервісу під автозаправний комплекс літ. 

«А» (в т.ч. зона обслуговування клієнтів – пункт 

сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, зона 

приміщень для персоналу – адміністративні 

приміщення, приміщення для персоналу, технічні 

приміщення, магазин супутніх товарів та кафетерій, 

навіс (автозаправна станція) літ. «Б», навіс 

(автозаправна станція) літ. «В»  (за даними технічного 

паспорту ТОВ «МЕЖРЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІС-ЦЕНТР 

ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ») по вул. Сортувальній, 

24 

Дарницький

203,00                                  

45,00                                    

74,50                    

294,50

210 700,00 Виконано

07.06.2016 050/18-4612 140 27.05.2016 Фізичні особи

Реконструкція квартири № 152 (за даними технічного 

паспорту ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 

ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ") в житловому будинку 

по бульв. Давидова Олексія, 20

Дніпровський 74,6 810,00 Виконано



14.06.2016 050/18-4853 141 27.05.2016 Фізичні особи

Реконструкція індивідуального житлового будинку літ. 

"А" (в т.ч. гараж) (за даними технічного паспорту КП 

Бориспільської районної ради Бориспільське районне 

"Бюро технічної інвентаризації) на вул. Яснополянській, 

3

Святошинський 559,2 115 480,00 Виконано

21.06.2016 050/08-5009 142 02.06.2016 Фізичні особи

Реконструкція квартири № 79 (за даними технічного 

паспорту ТОВ «МЕЖРЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІС-ЦЕНТР 

ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ») у житловому будинку 

по вул. Райдужній, 5 

Дніпровський 82,3 510,00 Виконано

15.06.2016 050/18-4871 143 02.06.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АТБ-

ТОРГСТРОЙ»

Реконструкція групи нежитлових приміщень № 1, № 5 

(в літ. «А») під магазин продовольчих та 

непродовольчих товарів з розвантажувальною рампою  

(за даними технічного паспорту ТОВ «СОДЕЛЬ») (в т.ч. 

магазин продовольчих товарів, магазин непродовольчих 

товарів, складські приміщення, адміністративно-

побутові приміщення,  підсобні приміщення, тамбур, 

технічні приміщення) з влаштуванням автостоянки на 7 

м/місць по бульв. Кольцова, 1-А

Святошинський 850,5 181 530,00 Виконано

15.06.2016 050/18-4859 144 03.06.2016 ТОВ "Істрейт"

Реконструкція  нежитлових приміщень (в літ. «А») під 

магазин продовольчих та непродовольчих товарів з 

розвантажувальною рампою  (гупи нежитлових 

приміщень № 25, № 28, № 29 за даними технічного 

паспорту ТОВ «СОДЕЛЬ») (в т.ч. магазин продовольчих 

товарів, магазин непродовольчих товарів, складські 

приміщення, адміністративно-побутові приміщення,  

підсобні приміщення, тамбур, технічні приміщення) з 

влаштуванням автостоянки на 6 м/місць по вул. 

Вишгородській, 22

Оболонський 664,3 148 640,00 Виконано

15.06.2016 050/18-4902 145 03.06.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АТБ-

ТОРГСТРОЙ»

Реконструкція груп нежитлових приміщень № 1, № 6, № 

7а, № 7б, № 8 (в літ. «А») під магазин продовольчих та 

непродовольчих товарів з розвантажувальною рампою  

(за даними технічного паспорту ТОВ «СОДЕЛЬ») (в т.ч. 

магазин продовольчих товарів, магазин непродовольчих 

товарів, складські приміщення, адміністративно-

побутові приміщення,  підсобні приміщення, тамбур, 

технічні приміщення) з влаштуванням автостоянки на 7 

м/місць по просп. Павла Тичини, 15

Дніпровський
603,40

147 480,00 Виконано



05.07.2016 050/18-5456 146 03.06.2016 ТОВ "Істрейт"

Реконструкція  групи нежитлових приміщень  № 54 (в 

літ. «Б») під магазин продовольчих та непродовольчих 

товарів з розвантажувальною рампою  (за даними 

технічного паспорту ТОВ «СОДЕЛЬ») (в т.ч. магазин 

продовольчих товарів, магазин непродовольчих товарів, 

складські приміщення, адміністративно-побутові 

приміщення,  підсобні приміщення, тамбур, технічні 

приміщення) з влаштуванням автостоянки на 8м/місць 

по вул. Бориспільській, 26-К

Дарницький 794,3 111 900,00 Виконано

13.09.2016 050/18-7553 147 06.06.2016

Публічне акціонерне 

товариство 

«ХОЛДИНГОВА 

КОМПАНІЯ 

«КИЇВМІСЬКБУД»

Будівництвом житлового будинку (загальна площа 

квартир 19242,40 кв. м) з вбудованим ТП загальною 

площею 112,80 кв. м, вбудованими, 

вбудованоприбудованими і прибудованими 

приміщеннями загальною площею 1405,90 кв. м (в т.ч. 

офісні приміщення – 1377,10 кв. м, приміщення для 

зберігання велосипедів – 28,80 кв. м) (за даними 

технічної інвентаризації ТОВ «Київський 

інвентаризаційний центр») та влаштуванням гостьової 

автостоянки на 8 м/місць загальною площею 131,05 кв. 

м у складі проекту

житлово-офісного комплексу із вбудованими 

приміщеннями та підземним паркінгом по просп. 

Возз’єднання, 21-в у Дніпровському районі м. Києва (ІІ 

черга, коригування)

Дніпровський

19242,40

112,80

1405,90                           

1377,10                                

28,80                                   

131,05 

7 779 850,00
Виконано

10.06.2016 050/18-4736 148 06.06.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «БЛЕК 

ЕНД ПІНК»

Реконструкція нежитлового приміщення № 126 (в літ. 

«А») з пристосуванням під заклад ресторанного 

господарства  (за даними технічного паспорту ТОВ 

«СПГ-СИСТЕМС») з влаштуванням відкритої 

автостоянки на 2 машиномісця на вул. Госпітальній, 2

Печерський 489,3 154 840,00 Виконано

15.06.2016 050/18-4872 149 06.06.2016 Фізична особа

Реставрація з пристосуванням нежилих приміщень з № 

1 по № 6 (групи приміщень № 45) під салон краси  (в 

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

«ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») з влаштування окремої 

вхідної групи по вул. Січових Стрільців (колишня 

Артема), 14-А

Шевченківський 36,5 15 470,00 Виконано



15.06.2016 050/18-4861 150 07.06.2016 Фізична особа

Будівництво індивідуального житлового будинку літ. 

"А" (за даними технічного паспорту ТОВ "ЛЕКСТАТУС 

ГРУП") по просп. Чернозоряному (В. Лобановського), 

78

Солом'янський 1546,8 426 648,28 Виконано

30.06.2016 050/18-5246 151 08.06.2016 Фізична особа

Реконструкція дворівневої квартири №390 з 

розділенням на дві окремі квартири №390 та №390/1 (за 

даними технічних паспортів ТОВ "Бюро технічної 

інвентаризації 2015") по вул. Анни Ахматової, 22

Дарницький
94,40

93,60
1 500,00 Виконано

15.06.2016 050/18-4901 152 08.06.2016

Публічне акціонерне 

товариство 

"КИЇВМІСЬКГОЛОВПОСТ

АЧ"

Фізичні особи

Реконструкція майнового комплексу під торгівельно-

розважальний комплекс із закладом громадського 

харчування літ."Б" (за даними технічного паспорту ТОВ 

"СПГ-СИСТЕМС") (в т.ч. приміщення закладів 

громадського харчування (кафе), приміщення 

стоматології, салон краси, торгові приміщення 

(непродовольчі товари), торгові приміщення 

(продовольчі товари), приміщення банку, технічні 

приміщення з влаштуванням гостьової автостоянки на 

10 м/м по вул. Святошинській, 3 (ІІ черга)

Святошинський

2270,3                             

1243,70                         

211,80                                  

74,90                           

310,30                                  

174,30                             

199,40                                 

55,90

786 620,00 Виконано

15.06.2016 050/18-4904 153 09.06.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири №20 (за даними технічного 

паспорту ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД" в житловому 

будинку по вул. Попова, 10-А

Оболонський 33,7 190,00 Виконано

22.06.2016 050/18-5047 154 13.06.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири №334 (за даними технічного 

паспорту ТОВ "ЕЛІТ ГРУП ПРОДЖЕКТ") в житловому 

будинку по вул. Червонопільській, 2-Г

Подільський 110,9 1 074,00 Виконано

22.06.2016 050/08-5048 155 13.06.2016

Приватне акціонерне 

товариство 

"ДОМОБУДІВЕЛЬНИЙ 

КОМБІНАТ "1"

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "УКРБУД 

ДЕВЕЛОПМЕНТ"

Будівництво житлового будинку літ. "1А" з 

вбудованими, вбудовано-прибудованими нежитловими 

приміщеннями (офіси) та трансформаторної підстанції 

літ. "1Б" (за даними технічного паспорту ТОВ"ПРОФІ 

П.Л.Ю.С." в складі проекту будівництва комплексу 

будинків з вбудованими приміщеннями на узвозі 

Герцена, 32 (І черга)

Шевченківський

15495,90

1855,70

43,10

3 428 383,46 Виконано

30.06.2016 050/18-5247 156 13.06.2016

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 у Святошинському районі м. Києва, а 

саме: 6 черга: паркінг № 2 літ. «А» (за даними технічної 

інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») 

(будівельна адреса: вул. Петрицького, 15-Б)

Святошинський 2314,8 427 830,00 Виконано



30.06.2016 050/18-5264 157 13.06.2016

Обслуговуючий кооператив 

«Індивідуальних 

забудовників «Новосел»

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«СТРОНСІС»

Будівництво житлових будинків А 3.1, А 3.2 та А 3.3 в 

складі ІІ черги проекту житлової забудови між вул. 

Новомостицькою та вул. Замковецькою (2 пусковий 

комплекс), а саме:

житловий будинок А 3.1 (за даними технічної 

інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») 

(будівельна адреса: вул. Замковецька, 94-Б);

житловий будинок А 3.2 (за даними технічної 

інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») 

(будівельна адреса: вул. Замковецька, 94-А);

житловий будинок А 3.3 (за даними технічної 

інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») 

(будівельна адреса: вул. Замковецька, 94);

гостьова автостоянка

Подільський

3136,30

3140,90

3134,50                               

756,00

1 215 130,00 Виконано

29.07.2016 050/18-6306 158 14.06.2016

Приватне підприємство 

приватна сервісно-

комерційна фірма 

«Трансспорт»

Публічне акціонерне 

товариство «Домобудівний 

комбінат № 4»

Будівництвом житлового будинку літ. «Г» – корпус 1 з 

вбудованими нежитловими приміщеннями (офіси), ІТП 

з насосною в підвалі, будівлі ТП літ. «Д»  (за даними 

технічної інвентаризації КМБТІ) та влаштування 

гостьової автостоянки на 44 машиномісць (будівельна 

адреса: просп. Науки, 58-Г) у складі І черги (2-й 

пусковий комплекс) будівництва житлових будинків з 

вбудованими приміщеннями та

механізованого паркінгу на просп. Науки, 58

Голосіївський

17826,30

341,60

209,50

46,90

4 667 800,00 Виконано

21.06.2016 050/18-5011 159 16.06.2016

Науково-виробниче 

приватне підприємство 

«Печать»

Реконструкція нежитлової будівлі насосної станції під 

адміністративно-виробничий комплекс літ. «А» (за 

даними технічного паспорту ТОВ «АКРОПРОМ») (в т.ч. 

виробничі приміщення (друкарські цехи), виробничі 

приміщення (прання виробничого одягу), складські 

приміщення (зберігання медичних препаратів), офісні 

приміщення) з будівництвом виробничого корпусу літ. 

«Б» (в т.ч. виробничі приміщення (цехи виготовлення 

ФПФ), складські приміщення), прохідної літ. «В», 

складу літ. «Г», складу літ. «Д» (за даними технічного 

паспорту ТОВ «АКРОПРОМ») та влаштуванням 

автостоянки по вул. Віскозній, 8

Деснянський

5414,90

2006,70

809,50

1591,60

1007,10                            

941,30                          

355,70                           

585,60                                                                 

16,10                                

326,10                              

564,50                              

225,0

2 001 140,00 Виконано



30.06.2016 050/18-5248 160 17.06.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АТБ-

ТОРГСТРОЙ»

Реконструкція груп нежитлових приміщень № 66, № 71 

в групу нежитлових приміщень № 66 (в літ. "А") під 

магазин продовольчих та непродовольчих товарів з 

розвантажувальною рампою (за даними технічного 

паспорту ТОВ «Содель») (в т.ч. магазин продовольчих 

товарів, магазин непродовольчих товарів, складські 

приміщення, адміністративно-побутові приміщення, 

підсобні приміщення, технічні приміщення) з 

влаштуванням автостоянки на 7 м/місць по вул. 

Борщагівській, 154

Солом'янський 721,9 209 620,00 Виконано

01.07.2016 050/18-5359 161 17.06.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ТОРГОВИЙ ДІМ 

"БІЛОРУСЬКІ 

НАФТОПРОДУКТИ"

Реконструкція приміщень будівлі (операторської АЗС) 

літ. "А" (за даними технічного паспорту ТОВ 

"Інжинірингова компанія "АЛТАНА") по вул. Озерній, 3

Оболонський 20,00 910,00 Виконано

24.06.2016 050/18-5159 162 21.06.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ЗІМ 

КЕПІТАЛ ГРУП"

Будівництво житлового будинку № 3 літ. «А» з (в т. ч. 

офісні приміщення) (за даними технічної інвентаризації 

ТОВ "Всеукраїнське бюро технічної інвентаризації, 

реєстрації та оцінки нерухомого майна) та 

влаштуванням наземної автостоянки на 9 машиномісць  

по вул. Практичній, 1-Д (мікрорайон Жуляни) в складі 

проекту будівництва житлових будинків по вул. 

Практичній, 1-А, 1-Б, 1-В, 1-Г, 1-Д (ІІІ черга)

Солом'янський 6521,3 1 505 681,20 Виконано

07.07.2016 050/18-5565 163 24.06.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири № 600 з розподілом на дві 

автономні квартири № 600 та №600а (за даними 

технічних паспортів ТОВ "УКРІНВЕНТАРЕКСПЕРТ") 

по вул. Анни Ахматової, 22 

Дарницький
79,40

108,00
117,00 Виконано

22.07.2016 050/18-6087 164 24.06.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири № 30 (за даними технічного 

паспорту ТОВ "Проектант") в житловому будинку по 

вул. Саксаганського, 60-А

Голосіївський 172,5 38 030,00 Виконано



13.07.2016 050/18-5777 165 29.06.2016 Фізична особа

Реконструкція нежитлових приміщень з № 1 по № 5 

(група приміщень №1) (в літ. "А") під кафе (за даними 

технічного паспорту КМБТІ) на вул. Володимиро-

Либідська, 16

Голосіївський 50,6 1 530,00 Виконано

07.07.2016 050/08-5574 166 29.06.2016 Фізичні особи

Реконструкція квартири №97 (за даними технічного 

паспорту ТОВ "Бюро технічної інвентаризації 2015") в 

житловому будинку по вул. Урлівська, 21-А

Дарницький 75,8 390,00 Виконано

08.07.2016 050/08-5615 167 29.06.2016 Фізична особа

Реконструкція нежитлових приміщень № 1 по №3 

(група приміщень №725) - художня майстерня в літ. "А" 

під квартиру №725 (за даними технічного паспорту ТОВ 

"ПРОФІ П.Л.Ю.С.") по вул. Комбінатна, 25-А

Дніпровський 96,1 74,00 Виконано

07.07.2016 050/18-5570 168 29.06.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АТБ-

ТОРГСТРОЙ»

Реконструкція частини групи нежитлових приміщень № 

1 (в літ. "А") під магазин продовольчих та 

непродовольчих товарів  (за даними технічного 

паспорту ТОВ "СОДЕЛЬ") (в т.ч. магазин продовольчих 

товарів, магазин непродовольчих товарів, складські 

приміщення, адміністративно-побутові приміщення, 

підсобні приміщення, тамбур, технічні приміщення) з 

влаштуванням автостоянки на 7 м/місць по вул. 

Урлівська, 22

Дарницький 773,8 312 020,00 Виконано

08.07.2016 050/18-5612 169 29.06.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АТБ-

ТОРГСТРОЙ»

Реконструкція груп нежитлових приміщень з № 1 по № 

24 (групи приміщень № 132), з № 1 по № 12 (групи 

приміщень № 133) (в літ. "А") під магазин 

продовольчих та непродовольчих товарів (за даними 

технічного паспорту ТОВ "СОДЕЛЬ") (в т.ч. магазин 

продовольчих товарів, магазин непродовольчих товарів, 

складські приміщення, адміністративно-побутові 

приміщення, підсобні приміщення, тамбур, технічні 

приміщення) з влаштуванням автостоянки на 8 м/місць 

по вул. Раїси Окіпної, 9

Дніпровський 664,3 140 440,00 Виконано



13.07.2016 050/08-5773 170 05.07.2016 Фізична особа

Інвестування будівництва нежитлового приміщення 

№201 під кафе (за даними технічного паспорту ФОП 

"СОЛОХА ІГОР ОЛЕГОВИЧ") в житловому будинку по 

вул. Окіпної Раїси, 4А (буд. адреса: ж.б. №2, вул. Р. 

Окіпної, 4, 8-16, приміщення 7/1)

Дніпровський 63,0 39 560,00 Виконано

13.07.2016 050/18-5771 171 06.07.2016

Установа «28 управління 

начальника робіт» 

Міністерства оборони 

України

Будівництво житлового будинку літ. «А» (3, 4 секції)  з 

вбудовано-прибудованими нежитловими приміщеннями 

(магазин непродовольчих товарів роздрібної торгівлі) 

(за даними технічної інвентаризації ТОВ «БТІ СЕРВІС») 

по вул. Поліській (IV черга)

Дарницький
6004,00 

254,40
903 610,00 Виконано

15.07.2016 050/18-5855 172 08.07.2016 Фізична особа

Будівництво нежитлової будівлі для надання послуг 

автовласникам (побутове обслуговування) літ. "А" (за 

даними технічного паспорту КМБТІ) по вул. 

Митрополита Андрея Шептицького (вул. Анатолія 

Луначарського), 24-а

Дніпровський 56,4 37 800,00 Виконано

15.07.2016 050/18-5893 173 11.07.2016

Фізичні особи  

Обслуговуючий кооператив 

«Житлово-будівельний 

кооператив «Вільямса»

Будівництво житлового будинку літ. "А" (в т. ч. офісно-

торгові приміщення)  (за даними технічної 

інвентаризації ТОВ "ЗЕМБУДІНВЕСТПРОЕКТ") та 

влаштуванням автостоянки на 2 машиномісця в складі 

проекту будівництва на вул. Академіка Вільямса, 2-В (ІІ 

черга).

Голосіївський 2046,8 334 570,00 Виконано

15.07.2016 050/18-5854 174 11.07.2016 Фізична особа

Реконструкція нежилих приміщень №№1,2 (групи 

приміщень №126) (в літері А) під офіс (за даними 

технічного паспорту ТОВ "Б-Т-І") з влаштуванням 

вхідної групи та автостоянки на 5 м/місць по вул. 

Хрещатик, 21 

Печерський 27,70 97 320,00 Виконано

22.07.2016 050/18-6092 175 12.07.2016
Приватне підприємство 

"КАРВОШ"

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "А" під 

автомийку (за даними технічного паспорту КМБТІ) з 

влаштуванням автостоянки на 4 м/місця по просп. 

Броварському, 36 (площа території 389,30 кв.м)

Дніпровський 143,6 93 900,00 Виконано

22.07.2016 050/18-6094 176 12.07.2016
Приватне підприємство 

"КАРВОШ"

Будівництво нежитлової будівлі літ. "В" (за даними 

технічного паспорту КМБТІ) під магазин з продажу 

продовольчих товарів та складські приміщення з 

влаштуванням автостоянки на 5 м/місця по просп. 

Броварському, 36

Дніпровський 284,9 92 520,00 Виконано

22.07.2016 050/18-6093 177 12.07.2016
Приватне підприємство 

"КАРВОШ"

Реконструкція нежитлової будівлі літ. "Б" під магазин з 

продажу продовольчих товарів (за даними технічного 

паспорту КМБТІ) з влаштуванням автостоянки на 10 

м/місця по просп. Броварському, 36

Дніпровський 571,6 158 960,00 Виконано



20.07.2016 050/18-5990 178 12.07.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири №125 з приєднанням 

нежитлового приміщення №4 під житлову кавртиру 

№125,4 (за даними технічного паспорту КМБТІ) в 

житловому будинку по вул. Драгоманова Михайла, 2

Печерський 149,3 222,00 Виконано

22.07.2016 050/18-6083 179 13.07.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АЛДІ-

ТРЕЙД»

Реконструкція групи приміщень № 1 гаражу (№ б/н) під 

магазин продовольчих та непродовольчих товарів (за 

даними технічного паспорту ПП "КОНСАЛТИНГ") (в 

т.ч. магазин продовольчих товарів, магазин 

непродовольчих товарів роздрібної торгівлі) по вул. 

Гарматна, 35/2

Солом'янський 85 15 000,00 Виконано

22.07.2016 050/18-6084 180 13.07.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АЛДІ-

ТРЕЙД»

Реконструкція групи приміщень № 1 гаражу (літ. В) під 

магазин продовольчих та непродовольчих товарів (за 

даними технічного паспорту ПП "КОНСАЛТИНГ") (в 

т.ч. магазин продовольчих товарів, магазин 

непродовольчих товарів роздрібної торгівлі) по вул. 

Гарматна, 35/2

Солом'янський 89,3 15 710,00 Виконано

18.07.2016 050/18-5940 181 13.07.2016

Комунальне підприємство з 

питань будівництва 

житлових будинків 

«Житлоінвестбуд-УКБ»

Будівництво житлового будинку ж/б № 5 літ. "А" з 

вбудовано-прибудованими та прибудованими 

нежитловими приміщеннями (офіси) (за даними 

технічний інвентаризації ТОВ 

"МІСЬКСПЕЦЕКСПЕРТ") з влаштуванням гостьової 

автостоянки на 37 машиномісць у складі І черги проекту 

будівництва житлового будинку, торговельного 

комплексу та автоматизованого паркінгу на ділянках 19, 

33, 34 у 3-му мікрорайоні житлового масиву Позняки-

Західні (будівельна адреса: вул. Урлівська, 23-Г)

Дарницький 14152,8 3 937 230,00 Виконано

15.08.2016 050/18-6766 182 13.07.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ПАРК 

ПУШКІНА»

Реконструкція нежилих приміщень будівлі літ. "А" під 

заклад громадського харчування (кафе) (за даними 

технічного паспорту ПП Яцин С.П.) по просп. 

Перемоги, 40

Шевченківський 614,2 46 523,40 Виконано

27.07.2016 050/18-6225 183 13.07.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Територіальне 

міжгосподарче об’єднання 

«Ліко-Холдінг»

Будівництво вбудованого дитячого садку в житловому 

будинку літ. «А»  (за даними технічної інвентаризації 

КМБТІ) та автостоянки на 14 м/місць в складі проекту 

забудови VI мікрорайону по вул. Академіка Костичева, 

Академіка Вільямса, Маршала Конєва (ІІІ черга, 2 

пусковий комплекс)

Голосіївський
3427,00

57 490,00 Виконано

20.07.2016 050/18-5991 184 15.07.2016

Комунальне підприємство з 

питань будівництва 

житлових будинків 

«Житлоінвестбуд-УКБ»

Реконструкція нежитлового приміщення №157 під 

нежитлові (офісні) приміщення, а саме: приміщення № 

179, № 180, № 181, № 182 (за даними технічних 

інвентаризацій КМБТІ) в житловому будинку по вул. 

Червоногвардійській, 10 

Дніпровський 708,1 4 480,00 Виконано



25.07.2016 050/18-6130 185 15.07.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири № 6 (переведення у нежитлове 

приміщення) під надання послуг 3D дизайну, друку та 

продажу комп'ютерної техніки (за даними технічного 

паспорту ТОВ "ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ЗОЛОТІ 

ВОРОТА") з влаштуванням вхідної групи в житловому 

будинку по просп. Оболонському, 5  

Оболонський 62,9 31 470,00 Виконано

10.08.2016 050/08-6622 186 18.07.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"БОРИСПІЛЬМІСЬКБУД"

Публічне акціонерне 

товариство "Холдингова 

компанія "Київміськбуд"

Будівництво житлового будинку № 6 літ. "А" (секції Е, 

Ж, И) з вбудованими, вбудовано-прибудованими та 

прибудованими нежитловими приміщеннями (офіси) (за 

даними  ТОВ "Київський інвентаризаційний центр") та 

влаштуванням відкритої гостьової автостоянки на 28 

машиномісць в складі проекту житлово-офісного 

комплексу з підземним паркінгом у 4-а мікрорайоні 

житлового масиву Позняки (V черга)

Дарницький

49418,40                            

2125,30                               

371,24

13 098 220,00 Виконано

30.12.2016 050/08-11173 187 19.07.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Будівельно-інвестиційна 

компанія 

"Березнякижитлобуд"

Будівництво багатоповерхового житлового будинку літ. 

«А»  з вбудованими нежитловими (офісними) 

приміщеннями (за даними технічної інвентаризації ТОВ 

«Укрпроектреконструкція») та відкритими 

автостоянками на 55 м/місць по вул. Завальній, 10-Г  (ІІІ 

черга, 3 секція)

Дарницький
13600,80                           

459,96
3 051 670,00 Виконано

10.08.2016 050/18-6620 188 20.07.2016 Фізична особа

Інвестування будівництва нежитлового приміщення № 

113 загальною площею 87,00 кв. м (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) в 

Дарницькому районі м. Києва з подальшим 

використанням під офіс

Дарницький 87,0 19 350,00 Виконано



10.08.2016 050/08-6616 189 26.07.2016

Обслуговуючий кооператив 

«Індивідуальних 

забудовників «Новосел»                                                        

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«СТРОНСІС»

Будівництво житлових будинків А 3.4, А 3.5, А 3.6 та А 

3.7 в складі ІІ черги проекту житлової забудови між вул. 

Новомостицькою та

вул. Замковецькою в Подільському районі м. Києва (3 

пусковий комплекс), а саме:

житловий будинок А 3.4 (загальна площа квартир – 

1956,70 кв. м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ 

«ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД»)

(будівельна адреса: вул. Замковецька, 94-Г);

житловий будинок А 3.5 (загальна площа квартир – 

1965,70 кв. м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ 

«ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД»)

(будівельна адреса: вул. Замковецька, 94-В);

житловий будинок А 3.6 (загальна площа квартир – 

1957,50 кв. м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ 

«ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД»)

(будівельна адреса: вул. Сергія Данченка, 12-А);

житловий будинок А 3.7 (загальна площа квартир – 

1960,40 кв. м) (за даними технічної інвентаризації ТОВ 

«ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД»)

(будівельна адреса: вул. Сергія Данченка, 14-А);

гостьова автостоянка загальною площею 540,00 кв. м

Подільський

1956,70                           

1965,70                                     

1957,50                             

1960,40                               

540,00

993 590,00 Виконано

17.08.2016 050/18-6815 190 26.07.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"КОМФОРТ ЛАЙФ 2000"

Будівництво центру дозвілля з житловими 

апартаментами (квартирами) по просп. Броварському, 

вул. Кузбаської, пров. Путивльському, частини вул. 

Бобринецької, вул. Ушицької в Деснянському районі м. 

Києва, а саме:

І черга: будинок (секція) № 1 (загальна площа квартир 

2871,10 кв.м) з вбудованими та вбудовано-

прибудованими приміщеннями (кладові)

загальною площею 267,80 кв. м (за даними технічної 

інвентаризації ТОВ «ЮНІ ПАК») та автостоянкою на 24 

м/місць;

ІІ черга: будинок (секція) № 2 (загальна площа квартир 

2883,80 кв. м) з вбудованими та вбудовано-

прибудованими

приміщеннями (кладові) загальною площею 274,20 кв. м 

(за даними технічної інвентаризації ТОВ «ЮНІ ПАК») 

та автостоянкою на 24

м/місць                                

Деснянський

2871,10                                                       

(267,80)                            

2883,80                                  

(274,20)

1 931 489,50 Виконано

19.08.2016 050/08-6905 191 28.07.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ЕКСПРЕСПРОЕКТ»

Реконструкція груп нежитлових приміщень № 47, № 47а 

(в літ. «Г,Д») загальною площею 211,50 кв. м (за даними 

технічного паспорту

ТОВ «Техінвентбюро») (в т.ч. творчі майстерні – 119,20 

кв. м, кладові кімнати – 55,00 кв. м, гараж – 37,30 кв. м) 

по вул. Липинського В’ячеслава (Чапаєва), 4 в 

Шевченківському районі м. Києва

Шевченківський

211,50                           

119,20                             

55,00                                   

37,30                  

120 960,00 Виконано



01.12.2016 050/08-10078 192 28.07.2016
Приватне підприємство

«СІТІСЕРВІС-2009»

Реконструкція групи нежитлових приміщень № 51 (в 

літ. «А») з їх об’єднанням загальною площею 205,60 кв. 

м (за даними технічного паспорту ФОП Левко Тетяна 

Григорівна) по вул. Патріса Лумумби, 15 у Печерському 

районі м. Києва

Печерський 205,6 540,00 Виконано

18.04.2017 050/08-3165 193 29.07.2016 Фізична особа

Реконструкція нежитлового торгового приміщення (в 

літ. «А») загальною площею 19,70 кв.м (за даними 

технічного

паспорту ТОВ «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ 

ПАСПОРТИЗАЦІЇ») під магазин автозапчастин з 

влаштуванням автостоянки на 2 м/місця загальною 

площею 30,00 кв.м на вул. Борщагівська, 8 у 

Шевченківському районі м. Києва

Шевченківський
19,70                                      

30,00
20 040,00 Виконано

09.08.2016 050/18-6598 194 03.08.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «РІЕЛТ-

БУД»

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «НОВУС 

УКРАЇНИ»

Будівництво торговельного центру літ. «А» загальною 

площею 4909,60 кв. м (за даними технічної 

інвентаризації

ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») (в т.ч. торговельні 

приміщення продовольчої групи – 2467,70 кв. м, 

торговельні приміщення

непродовольчої групи – 1890,50 кв. м, аптека – 74,20 кв. 

м, адміністративні приміщення – 101,50 кв. м, технічні 

приміщення –

375,70 кв. м) та гостьової автостоянки загальною 

Дніпровський

4909,60                           

2467,70                          

1890,50                          

74,20                              

101,50                            

375,70                          

1700,00

4 878 590,00 Виконано

12.08.2016 050/08-6737 195 04.08.2016 Фізична особа

Будівництво садового будинку літ. «А» загальною 

площею 470,60 кв. м (за даними технічного паспорту 

КМБТІ) на вул. Синьоозерна, 6, діл. 6 (с/т «Архітектор») 

у Подільському районі м. Києва

Подільський 470,6 70 970,00 Виконано

16.08.2016 050/18-6793 196 05.08.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АЙ-

ТОДОР»

Будівництво нежитлової будівлі (магазин продовольчих 

товарів) літ. «Ф» (за даними технічного паспорту 

КМБТІ) по вул. Миколи Кибальчича, 11-А

Дніпровський 59,3 42 810,00 Виконано

17.08.2016 050/18-6842 197 09.08.2016
Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АТА»

Реконструкція з об’єднанням групи нежилих приміщень 

№ 1 та нежилих приміщень № 2, № 11 в літ. «А9» в 

групу виробничих приміщень (харчова промисловість) 

№ 2/11 (за даними технічного паспорту ТОВ «Бюро 

технічної інвентаризації») по вул. Північно-Сирецькій, 1-

3

Подільський 3386,8 936 640,00 Виконано



16.08.2016 050/18-6792 198 10.08.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ТРЦ 

ЛАВИНА»

Будівництво торгово-розважального комплексу літ. «А» 

загальною площею 140 641,10 кв. м (за даними 

технічної інвентаризації ФОП Солоха І.О.) (в т.ч.: 

приміщення продовольчої торгівлі (магазин «Сільпо») – 

5 133,40 кв. м, непродовольчі магазини роздрібної 

торгівлі – 72 542,70 кв. м, заклади для відпочинку і 

розваг – 17 664,50 кв. м, комплекс кінотеатрів – 6 230,40 

кв. м, приміщення громадського харчування – 7 158,67 

кв. м, приміщення адміністрації центру – 1 097,00 кв. м, 

технічні приміщення – 2 376,83 кв. м, приміщення 

загального користування – 28 437,60 кв. м) та котельні 

літ. «Б» загальною площею 543,10 кв. м (за даними 

технічної інвентаризації ФОП Солоха І.О.) по вул. 

Берковецькій, 6 в Святошинському районі м. Києва (І 

черга)

Святошинський

140 641,10                               

5 133,40                                                     

72 542,70                                                      

17 664,50                                           

6 230,40                                 

7 158,67                                  

1 097,00                                           

2 376,83                                                                                                   

28 437,60                                                   

543,10

36 524 710,00 Виконано

16.08.2016 050/18-6770 199 10.08.2016

Компанія з обмеженою 

відповідальністю 

«КОЛОУМВЕС ХОЛДІНГС 

ЛТД»

Реконструкція частини будівлі житлово-офісного 

комплексу (машиномісць №№ 65-76) (в літ. «А») під 

заклад громадського харчування (ресторан) (за даними 

технічного паспорту ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД» 

група приміщень № 777) на вул. Володимирська, 49-А

Шевченківський 881,3 892 650,00 Виконано

20.10.2016 050/08-8713 200 12.08.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири № 98 (за даними технічного 

паспорту ТОВ "АВІСТОР") в житловому будинку по 

вул. Драгоманова, 31в

Дарницький 127,2 13 790,00 Виконано

18.08.2016 050/18-6855 201 12.08.2016 Фізична особа

Реконструкція групи нежитлових приміщень 

(навчальний клас) № 6-б (в літ. «А») під магазин 

продовольчих та непродовольчих товарів  (за даними 

технічного паспорту КМБТІ) (в т.ч. магазин 

продовольчих товарів, магазин непродовольчих товарів, 

підсобні приміщення) по вул. Пушкінська, 8

Шевченківський

40,00                                  

15,40                                                                 

15,40                                        

6,20

6 700,00 Виконано

18.08.2016 050/08-6850 202 12.08.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири № 3 (в літ. «Б») з розділенням її 

на два нежитлових приміщення (офіси) № 3 та № 3-а  (за 

даними технічних паспортів КМБТІ) в будинку по пров. 

Музейний, 2-Б

Печерський
150,60                                   

144,60
365 260,00 Виконано



25.08.2016 050/08-7013 203 15.08.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири № 21 з приєднанням частини 

горища (за даними технічного паспорту ТОВ «АРХ-

ЮСТ-ПРОЕКТ») в житловому будинку по вул. 

Антонова Авіаконструктора, 2/32 корпус 5

Солом'янський 131,68 20 350,00 Виконано

30.08.2016 050/08-7191 204 15.08.2016

Підприємство з 100% 

іноземними інвестиціями 

"БІЛЛА-Україна"

Капітальний ремонт груп нежилих приміщень № 2 та № 

2а (в літ. "А") (за даними технічного паспорту КМБТІ ( в 

т. ч. торгівля алкоголем, торгівля продовольчими 

товарами, торгівля непродовольчими товарами, 

складські приміщення, виробничі приміщення 

(кулінарні цеха, інші приміщення) на Бессарабській 

площі, 2

Шевченківський 559,4 117 340,00 Виконано

25.08.2016 050/08-7020 205 16.08.2016 Фізична особа

Інвестування будівництва нежитлового приміщення 

група приміщень № 101 під фітнес зал  (за даними 

технічного паспорту ТОВ «БЛАГОБУДКОНСАЛТ») в 

житловому будинку по вул. Раїси Окіпної, 10-А 

(будівельна адреса: ж.б. №5, вул. Р. Окіпної, 4, 8-16, 

приміщення №101)

Дніпровський 94,3 62 070,00 Виконано

25.08.2016 050/08-7019 206 16.08.2016 Фізична особа

Інвестування будівництва нежитлового приміщення № 

202 під фітнес зал  (за даними технічного паспорту ФОП 

«СОЛОХА ІГОР ОЛЕГОВИЧ») в житловому будинку по 

вул. Окіпної Раїси, 4А (буд. адреса: вул. Р. Окіпної, 4, 

б.2, приміщення №4/1)

Дніпровський 78,5 51 670,00 Виконано

25.08.2016 050/08-7006 207 16.08.2016

Українська православна 

церква Київського 

Патріархату

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ЛЕВАДІЯ"

Будівництво комплексу будівель адміністративного та 

господарського призначення з житловими 

приміщеннями службового призначення (за даними 

технічної інвентаризації ТОВ «Майстерня архітектора 

І.Бикова») (в т.ч. квартири службового призначення 

(апартаменти квартирного типу), адміністративно-

господарські приміщення, місця загального 

користування, приміщення музею, підземний паркінг, 

технічні приміщення) по пров. Десятинному, 3а, 3б, 5д 

Шевченківський 8666,5 5 537 377,84 Виконано



30.08.2016 050/08-7121 208 17.08.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири № 140  (за даними технічного 

паспорту ТОВ «Реєстраційно-експертний центр 

«АЛТАНА») в житловому будинку по вул. Лісківська, 7-

А

Деснянський 76,5 1 750,00 Виконано

209 18.08.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Консультаційне бюро 

НТТ»

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Будеволюція»

 Будівництво житлового будинку № 9 (загальна площа 

квартир 9734,60 кв. м) (за даними технічної 

інвентаризації

ФОП Гаврилюк О.А.) в складі проекту будівництва 

багатоповерхових житлових будинків з торговельно-

офісно-розважального та соціальнопобутового 

призначення між вул. Бориса Гмирі та вул. 

Колекторною в Дарницькому районі м. Києва (І черга, 9 

пусковий комплекс)

Дарницький 9734,6 2 826 980,00

Рішенням 

Господарського 

суду міста Києва 

від 06.12.2017 у 

справі 

№ 910/19020/17, 

що набрало 

законної сили, 

договір пайової 

участі 

визнано недійсним 

з моменту 

укладення. 

210 18.08.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Консультаційне бюро 

НТТ»

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Будеволюція»

Будівництво житлового будинку № 4 (загальна площа 

квартир – 9651,50 кв. м) з вбудованими нежитловими 

приміщеннями

(торгівельного призначення) загальною площею 64,10 

кв. м (за даними технічної інвентаризації ФОП 

Гаврилюк О.А), будівлі розподільчого пункту №82 (РП-

10 кВ) літ. «Б» загальною площею 163,80 кв.м (за 

даними технічної інвентаризації ФОП Гаврилюк О.А.) 

та влаштуванням автостоянки на 26 м/місця загальною 

площею 325,00 кв.м в складі проекту будівництва 

багатоповерхових житлових

будинків з торговельно-офісно-розважального та 

соціально-побутового призначення між вул. Бориса 

Гмирі та вул. Колекторною в Дарницькому районі м. 

Києва (І черга, 5 та 13 пускові комплекси),

Дарницький

9651,50                           

64,10                                  

163,80                           

325,0                              

2 981 712,40

Рішенням 

Господарського 

суду міста Києва 

від 06.12.2017 у 

справі 

№ 910/19020/17, 

що набрало 

законної сили, 

договір пайової 

участі 

визнано недійсним 

з моменту 

укладення. 

211 18.08.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Консультаційне бюро 

НТТ»

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Будеволюція»

Будівництво житлового будинку № 6 (загальна площа 

квартир 24286,20 кв. м) (за даними технічної 

інвентаризації ФОП

Гаврилюк О.А.) з влаштуванням автостоянки на 3 

м/місця загальною площею 37,50 кв. м в складі проекту 

будівництва багатоповерхових

житлових будинків з торговельно-офісно-розважального 

та соціальнопобутового призначення між вул. Бориса 

Гмирі та вул. Колекторною в Дарницькому районі м. 

Києва (І черга, 6 пусковий комплекс)

Дарницький
24286,20                            

37,50
7 068 050,00

Рішенням 

Господарського 

суду міста Києва 

від 06.12.2017 у 

справі 

№ 910/19020/17, 

що набрало 

законної сили, 

договір пайової 

участі 

визнано недійсним 

з моменту 

укладення. 

Рішенням Господарського суду 

міста Києва від 06.12.2017 у справі 

№ 910/19020/17, що набрало 

законної сили, договір пайової 

участі 

визнано недійсним з моменту 

укладення. 

Рішенням Господарського суду 

міста Києва від 06.12.2017 у справі 

№ 910/19020/17, що набрало 

законної сили, договір пайової 

участі 

визнано недійсним з моменту 

укладення. 

Рішенням Господарського суду 

міста Києва від 06.12.2017 у справі 

№ 910/19020/17, що набрало 

законної сили, договір пайової 

участі 

визнано недійсним з моменту 

укладення. 



212 18.08.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Консультаційне бюро 

НТТ»

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Будеволюція»

Будівництво житлового будинку № 3 (загальна площа 

квартир 24270,40 кв. м) (за даними технічної 

інвентаризації ФОП Гаврилюк О.А.) з влаштуванням 

автостоянки на 42 м/місця загальною площею 525,00 кв. 

м в складі проекту будівництва багатоповерхових 

житлових будинків з торговельно-офісно-розважального 

та соціально-побутового призначення між вул. Бориса 

Гмирі та вул. Колекторною в Дарницькому районі м. 

Києва (І черга, 3 пусковий комплекс)

Дарницький
24270,40                             

525,00
7 261 270,00

Рішенням 

Господарського 

суду міста Києва 

від 06.12.2017 у 

справі 

№ 910/19020/17, 

що набрало 

законної сили, 

договір пайової 

участі 

визнано недійсним 

з моменту 

укладення. 

213 18.08.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Консультаційне бюро 

НТТ»

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Будеволюція»

 Будівництво житлового будинку № 8 (загальна площа 

квартир 9888,30 кв м) з вбудованими нежитловими 

приміщеннями (торгівельного призначення) загальною 

площею 49,40 кв м (за даними технічної інвентаризації 

ФОП Гаврилюк О. А.) та влаштуванням автостоянки на 

6 м/місця загальною площею 75,00 кв. м в складі 

проекту будівництва багатоповерхових житлових 

будинків з торговельно-офісно-розважального та 

соціально-побутового призначення між вул. Бориса 

Гмирі та вул. Колекторною в Дарницькому районі м. 

Києва (I черга, 8 пусковий комплекс)

Дарницький

9891,89                               

49,40                           

75,00

2 942 010,00

Рішенням 

Господарського 

суду міста Києва 

від 06.12.2017 у 

справі 

№ 910/19020/17, 

що набрало 

законної сили, 

договір пайової 

участі 

визнано недійсним 

з моменту 

укладення. 

21.03.2019 050/18-1796 214 18.08.2016 Фізична особа

Будівництво індивідуального житлового будинку літ. 

«А» загальною площею 1354,65 кв.м ( в т.ч. підземні 

гаражі площею 180,10 кв.м)  (за даними технічного 

паспорту ТОВ «Артіль будівничих «МІЛОНЄГ»)  на 

вул. Кар’єрна, 19-Б (кадастровий номер 

8000000000:69:236:0037) 

Солом'янський
1354,65                          

180,10
420 770,00 Виконано

12.10.2016 050/08-8509 215 22.08.2016

Публічне акціонерне 

товариство «АЛЬФА-

БАНК»

Реконструкці нежилих приміщень (в літ. «А») для 

розміщення безбалансового відділення банку (за даними 

технічного паспорту "КОРУНД КОНСАЛТІНГ") на вул. 

Кутузова, 12

Печерський 499,4 109 570,00 Виконано

Рішенням Господарського суду 

міста Києва від 06.12.2017 у справі 

№ 910/19020/17, що набрало 

законної сили, договір пайової 

участі 

визнано недійсним з моменту 

укладення. 

Рішенням Господарського суду 

міста Києва від 06.12.2017 у справі 

№ 910/19020/17, що набрало 

законної сили, договір пайової 

участі 

визнано недійсним з моменту 

укладення. 



08.09.2016 050/18-7470 216 22.08.2016 Фізична особа

Реконструкція нежилого приміщення №65 під кафе (за 

даними технічного паспорту ТОВ "КОРУНД 

КОНСАЛТИНГ") з влаштуванням вхідної групи по вул. 

Княжий Затон № 14, корпус "Б"

Дарницький 253,5 44 985,00 Виконано

30.08.2016 050/08-7190 217 23.08.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири № 3 (переведення у нежитлове 

приміщення) під офіс (за даними технічного паспорту 

ТОВ "АКРОПРОМ") з влаштуванням вхідної групи в 

житловому будинку по вул. Мейтуса Композитора, 4

Голосіївський 59,7 30 110,00 Виконано

20.09.2016 050/08-7827 218 23.08.2016 Фізична особа

Будівництво індивідуального житлового будинку літ. 

«З» загальною площею 474,30 кв. м (в т. ч. гараж 

площею 58,70 кв. м) та господарських споруд – бані літ. 

«И» площею забудови 31,50 кв. м, навісу літ. «І» 

площею забудови 21,90 кв. м (за даними

технічного паспорту ТОВ «Б-Т-І») на вул. Залужній, 4-а 

(кадастровий номер 8000000000:90:056:0036) у 

Голосіївському районі м. Києва

Голосіївський

474,30                                     

58,70                                      

31,50                                                 

21,90

125 360,00 Виконано

06.09.2016 050/08-7385 219 23.08.2016 Фізична особа

Реконструкція індивідуального житлового будинку літ. 

«А» загальною площею 683,30 кв. м (в т. ч. гараж 

площею

24,30 кв. м) (за даними технічного паспорту ТОВ «Б-Т-

І») на вул. 9 Травня, 7 (кадастровий номер 

8000000000:75:316:0016) у Святошинському районі м. 

Києва

Святошинський
683,30                          

24,30
43 490,00 Виконано



07.09.2016 050/18-7420 220 25.08.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Консультаційне бюро 

НТТ»

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Будеволюція»

Будівництво житлового будинку № 7 (загальна площа 

квартир 9728,50 кв. м) (за даними технічної 

інвентаризації

ФОП Гаврилюк О.А.) з влаштуванням гостьової 

автостоянки на 21 м/місця в складі проекту будівництва 

багатоповерхових житлових

будинків з торговельно-офісно-розважального та 

соціально-побутового призначення між вул. Бориса 

Гмирі та вул. Колекторною в Дарницькому районі м. 

Києва (І черга, 7 пусковий комплекс)

Дарницький 9728,5 2 982 847,00

Рішенням 

Господарського 

суду міста Києва 

від 06.12.2017 у 

справі 

№ 910/19020/17, 

що набрало 

законної сили, 

договір пайової 

участі 

визнано недійсним 

з моменту 

укладення. 

07.09.2016 050/18-7419 221 25.08.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Консультаційне бюро 

НТТ»

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Будеволюція»

Будівництво житлового будинку № 2 (загальна площа 

квартир 9731,40 кв. м ) (за даними технічної 

інвентаризації ФОП Гаврилюк О.А.) з влаштуванням 

гостьової автостоянки на 6 м/місця в складі проекту 

будівництва багатоповерхових житлових будинків з 

торговельно-офісно-розважального та соціально-

побутового призначення між вул. Бориса Гмирі та вул. 

Колекторною у Дарницькому районі м. Києва (І черга, 3 

пусковий комплекс)

Дарницький 9731,4 2 871 090,00

Рішенням 

Господарського 

суду міста Києва 

від 06.12.2017 у 

справі 

№ 910/19020/17, 

що набрало 

законної сили, 

договір пайової 

участі 

визнано недійсним 

з моменту 

укладення. 

06.01.2017 050/08-111 222 26.08.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ДІАМАНТ-ЦЕНТР"

Будівництво багатоповерхового житлового комплексу 

(загальна площа квартир – 22415,90 кв.м) з вбудовано-

прибудованими нежитловими приміщеннями загальною 

площею 7273,30 кв. м (за даними технічної 

інвентаризації ТОВ «КК ПРІОРИТЕТ») (в т.ч. 

непродовольчі магазини роздрібної торгівлі – 1494,10 

кв.м, художні галереї – 248,60 кв.м, їдальні -232,63 кв.м, 

майстерні з ремонту взуття та шкіргалантереї – 227,98 

кв.м, перукарня – 54,40 кв.м, салон та ательє 

виготовлення одягу – 126,76 кв.м, аптека – 103,26 кв.м, 

книжкові магазини з продажу поліграфічної продукції – 

78,67 кв.м, підземний паркінг – 4706,90 кв.м) та 

влаштуванням наземної автостоянки на 22/м/місць 

загальною площею 320,00 кв.м по бульв. Івана Лепсе, 6 

(літ. «Ж») в Солом’янському районі м. Києв

Солом'янський

22415,90                         

7273,30                        

1494,10                             

248,60                              

232,63                                

227,98                                

54,40                                          

126,76                          

103,26                                    

320

17 528 432,39 Виконано

09.09.2016 050/18-7488 223 29.08.2016 Фізична особа

Реконструкція приміщень кафе літ. «А» (за даними 

технічного паспорту КМ БТІ) по вул. Оноре де Бальзака, 

63 

Деснянський 177,1 79 210,00 Виконано



06.09.2016 050/18-7389 224 01.09.2016

Комунальне підприємство з 

питань будівництва 

житлових будинків 

"Житлоінвестбуд-УКБ"

Будівництво житлового будинку літ. «А» (загальна 

площа квартир – 32394,70 кв. м) з вбудованими 

нежитловими приміщеннями

загальною площею 2692,50 кв. м (в т.ч. офісні 

приміщення – 1289,50 кв.м, творчі майстерні – 1403,00 

кв. м) та підземним паркінгом загальною площею 

3140,10 кв. м, РП-ТП літ. «Б» загальною площею 146,40 

кв. м, павільйону літ. «В» загальною площею 59,50 кв. м 

(за даними технічної інвентаризації КМ БТІ), гостьових 

автостоянок загальною площею 726,00 кв. м по вул. 

Вірменській, 6-А у Дарницькому районі м. Києва

Дарницький

32394,70                            

2692,50                                           

1289,50                                        

1403,00                                                

3140,10                           

146,10                                                           

59,50                                     

726,00

10 314 385,00 Виконано

07.09.2016 050/18-7416 225 02.09.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ВІС 

ЮРИС»

Реставрація приміщень нежитлового будинку літ. «А» з 

розміщенням офісів та готельно-ресторанного 

комплексу загальною площею 1007,50 кв. м (за даними 

технічного паспорту КМБТІ) (в т. ч. офіси 250,40 кв. м, 

ресторан – 449,60 кв. м, готель – 264,30 кв. м, технічні 

приміщення – 43,20 кв. м) на вул. Спаська, ½ (літ. «А») в 

Подільському районі м. Києва

Подільський

1007,50                                         

250,40                                      

449,60                                  

264,30                                     

43,20                                       

462 178,00 Виконано

01.11.2016 050/08-9060 226 02.09.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Юридична фірма «П.Р.С. і 

Компанія»

Інвестування та подальшим капітальним ремонтом 

офісного приміщення (група приміщень № 120-А) літ. 

«А» загальною площею 89,60 кв. м (за даними 

технічного паспорту ТОВ «Лекстатус груп») в 

житловому будинку по просп. Голосіївський (колишній 

просп. 40-річчя Жовтня), 27 у Голосіївському районі м. 

Києва

Голосіївський 89,6 76 992,00 Виконано

08.09.2016 050/18-7469 227 05.09.2016 Фізична особа

Реконструкція нежитлового будинку під житловий 

будинок літ. «А» загальною площею 343,30 кв. м (за 

даними технічного паспорту КМБТІ) (в т.ч. офіси 

площею 150,10 кв. м) по пров. Делегатський, 6 в 

Шевченківському районі м. Києва

Шевченківський
343,30                                        

150,10
42 340,00 Виконано



28.09.2016 050/08-8060 228 05.09.2016 Фізична особа

Інвестування будівництва нежитлового приміщення № 

83 під магазин непродовольчих товарів загальною 

площею 177,80 кв. м (за даними

технічного паспорту КМБТІ) в житловому будинку по 

вул. Маршала Конєва, 9 (будівельна адреса: масив 

Ломоносова, корпус № 12) в

Голосіївському районі м. Києва

Голосіївський 177,8 76 390,00 Виконано

14.09.2016 050/08-7612 229 06.09.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АНТЕЛ-

СТАНДАРТ»

Будівництво кафе-магазину літ. «А» загальною площею 

448,60 кв. м (в т.ч. торгівельні приміщення 

(операторська, кафе-магазин) – 226,70 кв. м, автомийка 

– 184,90 кв. м, технічні приміщення – 2,90 кв. м, МЗК 

(санвузли, коридори) – 34,10 кв. м)), навісу над ПРК літ. 

«В» площею забудови 313,40 кв.м, навісу над АГЗП літ. 

«Г» площею забудови 29,80 кв. м та реконструкцією ТП 

загальною площею 42,80 кв. м (за даними технічного 

паспорту ФОП Сірик О.В.) з влаштуванням автостоянки 

на 5 м/місць в складі проекту реконструкції АЗС на 

Столичному шосе, 33 у Голосіївському районі м. Києва

Голосіївський

 448,6                          

226,70                         

184,90                                  

2,90                                      

34,10                           

313,40                                 

29,80                                   

42,80

1 630 758,30 Виконано

09.09.2016 050/18-7504 230 06.09.2016 Фізична особа

Будівництво житлового будинку з вбудованими 

приміщеннями громадського призначення літ. «А» 

загальною площею 2182,90 кв. м (за даними технічної 

інвентаризації ТОВ «Міжрегіональний сервіс-центр») (в 

т.ч. вбудовані приміщеннями громадського призначення 

площею 592,10 кв. м) по вул. Смородиновий узвіз, 11 в 

Шевченківському районі м. Києва

Шевченківський
2182,90                              

592,10
748 096,60 Виконано



09.09.2016 050/18-7505 231 06.09.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «МАКС 

ЛЄД»

 Реконструкція груп нежитлових приміщень № 1, № 2, 

№ 3, № 4, № 5 нежитлової будівлі (літ. «Б») під 

торговельні приміщення загальною площею 201,80 кв. м 

(за даними технічного паспорту ТОВ «ТРИПІЛЬСЬКІ 

ЗОРІ») (в т.ч. магазин продовольчих товарів – 138,90 кв. 

м, магазин непродовольчих товарів – 62,90 кв. м) по вул. 

Чорнобильська, 16/80 у Святошинському районі

м. Києва

Святошинський
138,90                                  

62,90
17 843,00 Виконано

28.09.2016 050/08-8058 232 07.09.2016 Фізична особа

Капітальний ремонт та реконструкція групи нежитлових 

приміщень № 25, 25 в літ. «А», №26 загальною площею 

585,50 кв. м (за даними

технічного паспорту ТОВ «МЕЖРЕГІОНАЛЬНИЙ 

СЕРВІСНИЙЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ») 

під будинок громадського

харчування по вул. Московська, 29а у Печерському 

районі м. Києва

Печерський 585,5 5 680,00 Виконано

12.10.2016 050/08-8510 233 09.09.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«ЄВРОБУДБІЗНЕС» 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ПОРТО 

ПОІНТ»

Будівництво магазину непродовольчих товарів літ. «А» 

загальною площею 398,60 кв. м (за даними технічного 

паспорту

ТОВ «Бюро технічної інвентаризації») при 

реконструкції майнового комплексу та відкритої 

автостоянки на 8 м/місць на просп. Московському,16-Д 

у Оболонському районі м. Києва

Оболонський 398,6 408 023,00 Виконано

20.09.2016 050/08-7788 234 09.09.2016

Державне підприємство 

«Генеральна дирекція з 

обслуговування іноземних 

представництв»

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі (для 

тимчасового проживання персоналу дипломатичних 

представництв, киян і

гостей міста) літ. «Г» загальною площею 596,20 кв. м (за 

даними технічного паспорту ТОВ 

«МІСЬКСПЕЦЕКСПЕРТ») з влаштуванням відкритої 

стоянки для легкових автомобілів загальною площею 

137,50 кв. м по вул. Труханівській, 1Г (Труханівській 

острів) в Дніпровському районі м. Києва

Дніпровський
596,20                               

137,50
211 600,00 Виконано



16.09.2016 050/08-7703 235 09.09.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «НД 

«КОНСАЛТ»                        

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «РЕДІ 

ЛЮКС»

Будівництво нежитлової будівлі закладу громадського 

харчування літ. «Б» загальною площею 384,40 кв. м (за 

даними технічного паспорту ТОВ «НД «КОНСАЛТ») (в 

т.ч. торгова зала – 147,00 кв. м, складські приміщення – 

29,50 кв. м, адміністративні приміщення – 14,90 кв. м, 

технологічні приміщення – 84,30 кв. м, допоміжні 

приміщення – 95,50 кв. м, технічні приміщення – 13,20 

кв. м) з влаштуванням автостоянки на 7 м/місць в складі 

проекту будівництва багатофункціонального 

торговельного комплексу з закладами громадського 

харчування (ІІ черга) по вул. Ползунова, в 

Солом’янському районі м. Києва

Солом'янський

384,40                                   

147,00                                  

29,50                                    

14,90                                     

84,30                                     

95,50                                      

13,20

484 098,00 Виконано

19.09.2016 050/08-7744 236 13.09.2016 Фізичні особи

Будівництво багатоквартирного житлового будинку літ. 

«А» загальною площею 2605,80 кв. м (в т. ч. паркінг 

(машиномісця та проїзди) – 404,10 кв. м) (за даними 

технічної інвентаризації ПП «БУДСЕРВІС ПРОЕКТ 

ПЛЮС») по вул. Отто Шмідта,10-Ж в Шевченківському 

районі м. Києва 

Шевченківський
2605,80                                

404,10
750 082,98 Виконано

19.09.2016 050/08-7742 237 13.09.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Торговий дім «Оріон-

Експорт»

Будівництво житлового будинку № 1 з нежитловими 

вбудованими приміщеннями (для надання послуг 

населенню, в т.ч. побутових) (за даними технічної 

інвентаризації ТОВ «Майстерні архітектора І. Бикова») 

(будівельна адреса: вул. Олени Пчілки, 3) у складі 

житлового комплексу з торговим центром та підземним 

паркінгом у 4-му мікрорайоні житлового масиву 

Позняки (І черга, 1-й пусковий комплекс, коригування)

Дарницький 12295,4 2 125 460,00 Виконано



26.09.2016 050/08-7942 239 15.09.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «БІЛІНГ 

ПАРТНЕР"

Реконструкція нежитлових приміщень закладу 

громадського харчування (фаст-фуд) літ. "А" (за даними 

технічного паспорту КМБТІ) по просп. Глушкова 

Академіка, 3 

Голосіївський 384,7 51 330,00 Виконано

28.09.2016 Подільський 11786,4 1 675 935,00 Виконано

Будівництво житлових будинків А 3.8, А 3.9, А 3.10 та 

паркінгів Б 3.1, Б 3.2 в складі ІІ черги проекту житлової 

забудови 

між вул. Новомостицькою та вул. Замковецькою в 

Подільському районі 

м. Києва (4-й та 5-й пускові комплекси), а саме:

4 пусковий комплекс: житловий будинок А 3.8 (загальна 

площа квартир 3126,50 кв. м) з вбудованими, вбудовано-

прибудованими та прибудованими приміщеннями 

загальною площею 288,40 кв. м (за даними технічної 

інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД» від 

15.08.2016 № 172/25/16) (будівельна адреса: вул. Сергія 

Данченка, 12); 4 пусковий комплекс: житловий будинок 

А 3.9 (загальна площа квартир 3122,10 кв. м) з 

вбудованими, вбудовано-прибудованими та 

прибудованими приміщеннями загальною площею 

269,20 кв. м (за даними технічної інвентаризації ТОВ 

«ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД» від 15.08.2016 

№ 171/24/16) (будівельна адреса: вул. Сергія Данченка, 

14); 4 пусковий комплекс: житловий будинок А 3.10 

(загальна площа квартир 3123,10 кв. м) з вбудованими, 

вбудовано-прибудованими та прибудованими 

приміщеннями загальною площею 350,90 кв. м (за 

даними технічної інвентаризації ТОВ 

«ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД» від 15.08.2016 № 

170/24/16) (будівельна адреса: вул. Сергія Данченка, 16); 

гостьова автостоянка загальною площею 720,00 кв. м; 5 

пусковий комплекс: паркінг Б 3.1 загальною площею 

717,20 кв. м (за даними технічної інвентаризації ТОВ 

«ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД» від 02.08.2016 № 

163/23/16) (будівельна адреса: вул. Сергія Данченка, 12-

Б); 5 пусковий комплекс: паркінг Б 3.2 загальною 

площею 717,00 кв. м (за даними технічної 

інвентаризації ТОВ «ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД» від 

02.08.2016 № 164/23/16) (будівельна адреса: вул. Сергія 

Данченка, 14-Б), 

Обслуговуючий кооператив 

«Індивідуальних 

забудовників «Новосел»                                                                           

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«СТРОНСІС»

14.09.2016238050/08-8055



03.10.2016 050/08-8203 240 15.09.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Еквілібріум Трейд»

Будівництво будівель охорони літ. «А», літ. «Б», літ. «В» 

, літ. «Г» (за даними технічних паспортів КМБТІ) в 

складі проекту будівництва житлового, готельно-

офісного, торгівельного комплексів з наземними та 

підземними паркінгами по Наддніпрянському шосе, 2-А

Голосіївський 70,4 71 678,00 Виконано

* * 241 19.09.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ІНВЕСТ-

РЕГІОН»

Капітальний ремонт будівлі автозаправної станції літ. 

«А» з влаштуванням відкритої автостоянки на 4 м/місць 

в складі проекту капітального ремонту будівель та 

споруд, інженерних мереж, без перепрофілювання і змін 

зовнішніх геометричних параметрів та технічне 

переоснащення технологічного устаткування на 

існуючій АЗС з АГЗП по просп. Броварському, 105

Деснянський 85,9936 85 993,60 Виконано

Державне підприємство 

«Науково-дослідний, 

виробничий агрокомбінат 

«Пуща-Водиця» 

(Землекористувач), 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«СІТІБУДСЕРВІС» 

(Забудовник – 1),                                     

Публічне акціонерне 

товариство «Домобудівний 

комбінат № 4» (Забудовник 

– 2),                                

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ДБК-

ПАРТНЕР»

(Забудовник – 3)

19.09.2016242050/08-25316.01.2017

Будівництво житлового будинку літ. «А» з вбудованими 

нежитловими приміщеннями та влаштуванням гостьової 

автостоянки на                                            

77 машиномісць у складі І черги забудови мікрорайону 

ІІ-А у багатофункціональному житловому районі 

(місцерозташування: прилягає до вул. Маршала Гречка 

та проспекту Правди) у Подільському районі м. Києва, а 

саме: 1 пусковий комплекс – корпус 1 (загальна площа 

квартир 9232,90 кв.м), ІТП з НС та котельня літ. «В» 

загальною площею 277,50 кв.м, ІТП з НС літ. «Б» 

загальною площею 141,40 кв.м, ТП, РП літ. «Г» 

загальною площею  182,50 кв.м (за даними технічної 

інвентаризації КМБТІ) та гостьова автостоянка на 11 

машиномісць; 2 пусковий комплекс – корпус 2 (загальна 

площа квартир   10544,10 кв.м) з вбудованими 

нежитловими приміщеннями (офіси) загальною площею 

402,40 кв.м (за даними технічної інвентаризації КМБТІ) 

та гостьовою автостоянкою на 12 машиномісць;

3 пусковий комплекс – корпус 3 (загальна площа 

квартир 9092,10 кв.м) (за даними технічної 

інвентаризації КМБТІ) з гостьовою автостоянкою на  15 

машиномісць; 4 пусковий комплекс – корпус 4 (загальна 

площа квартир 9091,60 кв.м) (за даними технічної 

інвентаризації КМБТІ) з гостьовою автостоянкою на  15 

машиномісць; 5 пусковий комплекс – корпус 5 (загальна 

площа квартир    10400,40 кв.м) з вбудованими 

нежитловими приміщеннями (офіси) загальною площею 

425,50 кв.м (за даними технічної інвентаризації КМБТІ) 

та гостьовою автостоянкою на 13 машиномісць;6 

пусковий комплекс – корпус 6 (загальна площа квартир 

9229,10 кв.м) (за даними технічної інвентаризації 

КМБТІ) з гостьовою автостоянкою на   11 машиномісць,

Подільський 58855,5 4 931 521,33 Виконано



21.06.2018 050/08-4400 243 21.09.2016
Приватне підприємство 

"Метал-Сервіс"

Будівництво торгово-офiсного комплексу лiтер "Д"

 в складі проекту будiвництва житлового

комплексу з об'єктами побутової та адмiнiстративної 

iнфраструктури по просп. Героїв Сталiнграда, 2-Б в 

Оболонському районi м. Киева ( 1, 2, 3 пусковi 

комплекси, V черга)"

Оболонський 6 26З,40 9 237 292,40 Виконано

26.09.2016 

18.12.2017

20.06.2018

050/08-7953

050/08-10495

050/08-4354

244 21.09.2016
Приватне підприємство 

«Метал-Сервіс»

Будівництво житлового комплексу з об’єктами 

побутової та адміністративної інфраструктури по просп. 

Героїв Сталінграда, 2-Б в Оболонському районі м. 

Києва та компенсацією витрат за інженерну підготовку 

території (в тому числі гідронамив), а саме:

2 п.к. ІІІ черги: житлового будинку № 1 секції 1-4 з 

вбудованими нежитловими приміщеннями (за даними 

технічної інвентаризації КМБТІ) (в т.ч. офісні 

приміщення, творчі майстерні);

ІV черга: житлового будинку № 1 секції 1-6, 1-7 з 

вбудованими нежитловими приміщеннями (за даними 

технічної інвентаризації КМБТІ) (в т.ч. офісні 

приміщення, творчі майстерні);

4 п.к. V черга: житлового будинку №1 секції 1-8 (за 

даними технічної інвентаризації КМБТІ);

 5п.к. V черга: підземного паркінгу на 284 м/місця літ. 

«Е» 

6 п.к V черга автомийка 712,4  (за даними технічної 

інвентаризації КМБТІ);

наземних автостоянок на 218 м/місць.

Оболонський 27309,9 13 044 684,00 Виконано

10.10.2016 050/08-8411 245 21.09.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"БУДСПЕЦСЕРВІС" 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ПРОГРЕСІВ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ 

СИСТЕМ"

Реконструкція адміністративно-офісної будівлі літ. "А" 

(за даними технічного паспорту ТОВ "БТІ СЕРВІС") по 

вул. Михайла Драгомирова, 1 

Печерський 4362,8 628 733,30 Виконано

Державне підприємство 

«Науково-дослідний, 

виробничий агрокомбінат 

«Пуща-Водиця» 

(Землекористувач), 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«СІТІБУДСЕРВІС» 

(Забудовник – 1),                                     

Публічне акціонерне 

товариство «Домобудівний 

комбінат № 4» (Забудовник 

– 2),                                

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ДБК-

ПАРТНЕР»

(Забудовник – 3)

19.09.2016242050/08-25316.01.2017

Будівництво житлового будинку літ. «А» з вбудованими 

нежитловими приміщеннями та влаштуванням гостьової 

автостоянки на                                            

77 машиномісць у складі І черги забудови мікрорайону 

ІІ-А у багатофункціональному житловому районі 

(місцерозташування: прилягає до вул. Маршала Гречка 

та проспекту Правди) у Подільському районі м. Києва, а 

саме: 1 пусковий комплекс – корпус 1 (загальна площа 

квартир 9232,90 кв.м), ІТП з НС та котельня літ. «В» 

загальною площею 277,50 кв.м, ІТП з НС літ. «Б» 

загальною площею 141,40 кв.м, ТП, РП літ. «Г» 

загальною площею  182,50 кв.м (за даними технічної 

інвентаризації КМБТІ) та гостьова автостоянка на 11 

машиномісць; 2 пусковий комплекс – корпус 2 (загальна 

площа квартир   10544,10 кв.м) з вбудованими 

нежитловими приміщеннями (офіси) загальною площею 

402,40 кв.м (за даними технічної інвентаризації КМБТІ) 

та гостьовою автостоянкою на 12 машиномісць;

3 пусковий комплекс – корпус 3 (загальна площа 

квартир 9092,10 кв.м) (за даними технічної 

інвентаризації КМБТІ) з гостьовою автостоянкою на  15 

машиномісць; 4 пусковий комплекс – корпус 4 (загальна 

площа квартир 9091,60 кв.м) (за даними технічної 

інвентаризації КМБТІ) з гостьовою автостоянкою на  15 

машиномісць; 5 пусковий комплекс – корпус 5 (загальна 

площа квартир    10400,40 кв.м) з вбудованими 

нежитловими приміщеннями (офіси) загальною площею 

425,50 кв.м (за даними технічної інвентаризації КМБТІ) 

та гостьовою автостоянкою на 13 машиномісць;6 

пусковий комплекс – корпус 6 (загальна площа квартир 

9229,10 кв.м) (за даними технічної інвентаризації 

КМБТІ) з гостьовою автостоянкою на   11 машиномісць,

Подільський 58855,5 4 931 521,33 Виконано



28.09.2016 050/08-8062 246 21.09.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "НД 

КОНСАЛТ" Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю "ФОРТ 

МАРКЕТ"

Будівництво нежитлової будівлі торгівельного 

призначення  літ. "А" (за даними технічного паспорту 

ТОВ "СПГ-СИСТЕМС") (в т.ч. торгова зала 

супермаркету (продовольчі товари), торгові приміщення 

(продовольчі товари), торгові приміщення 

(непродовольчі товари), аптеки, складські приміщення, 

адміністративні приміщення, технологічні приміщення, 

допоміжні приміщення, технічні приміщення, вбудована 

ТП) з влаштуванням автостоянки на 71 м/місць в складі 

проекту будівництва багатофункціонального 

торговельного комплексу з закладами громадського 

харчування по вул. Ползунова (І черга)

Солом'янський 3738,1 3 778 120,00 Виконано

 18.10.2016 050/08-8606 247 22.09.2016 Фізична особа

Реставрація квартири № 3 та № 4 під магазин 

непродовольчих товарів (роздрібної торгівлі) в будинку 

по вул. Льва Толстого, 19/1  (коригування)

Голосіївський 206,3 185 442,56 Виконано

Голосіївський 44458 7 893 930,60 Виконано

Будівництво житлового будинку № 2 в складі проекту 

будівництва житлових будинків з підземними 

паркінгами та закладами по обслуговуванню  населення 

по      вул. Вільямса, 7 та вул. Ломоносова, 42-50 (ІІІ 

мікрорайон), в т.ч:

VI черга, 3 пусковий комплекс: секції 8-11 житлового 

будинку    літ. «А» (загальна площа квартир – 24853,80 

кв.м) з вбудованими нежитловими приміщеннями 

загальною площею 2785,80 кв.м (в т.ч промисловий  

магазин – 549,60 кв.м,  офіс – 1188,00 кв.м, салон  краси 

– 62,30 кв.м,   кафе – 152,40 кв.м,   продуктовий  

магазин – 150,50  кв. м, приміщення без визначеного 

функціонального призначення – 683,00 кв.м), підземним 

паркінгом загальною площею 4753,40 кв.м (за даними 

технічної інвентаризації  КМБТІ)  та  влаштуванням  

тимчасової  автостоянки  на 30 машиномісць загальною 

площею 345,00 кв.м ; VІ черга, 2 пусковий комплекс: 

секції 5-7 житлового будинку літ. «А» (загальна площа 

квартир – 14541,50 кв. м) з вбудованими нежитловими 

приміщеннями загальною площею 1586,80 кв. м (в т.ч. 

промисловий магазин – 172,70 кв. м, офіс – 1108,90 кв. 

м, салон краси – 102,80 кв. м, аптека – 202,40 кв. м) (за 

даними технічної інвентаризації КМБТІ) та 

влаштуванням тимчасової автостоянки на 30 

машиномісць загальною площею 345,00 кв. м.

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Територіальне 

міжгосподарче об’єднання 

«Ліко-Холдінг»

27.09.2016248

050/08-8037

050/08-1098

28.09.2016

10.02.2017



05.10.2016 050/08-8303 249 27.09.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «РІАЛ 

ІСТЕЙТ»

Реконструкція частини групи нежитлових приміщень № 

127 (в літ. «А») під магазин продовольчих та 

непродовольчих товарів з розвантажувальною рампою 

(за даними технічного паспорту ТОВ «СОДЕЛЬ») (в т.ч. 

магазин продовольчих товарів, магазин непродовольчих 

товарів, складські приміщення, адміністративно-

побутові приміщення, підсобні приміщення, тамбур, 

технічні приміщення) з влаштуванням автостоянки на 8 

м/місць по вул. Азербайджанська, 8-Б

Дніпровський
730,30

8м/м
141 350,00 Виконано

05.10.2016 050/08-8304 250 27.09.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «РІАЛ 

ІСТЕЙТ»

Реконструкція груп нежитлових приміщень № 1, № 7, № 

9 (в літ. «А») під магазин продовольчих та 

непродовольчих товар (за даними технічного паспорту 

ТОВ «СОДЕЛЬ») (в т.ч. магазин продовольчих товарів, 

магазин непродовольчих товарів, складські приміщення, 

адміністративно-побутові приміщення, підсобні 

приміщення, тамбур, технічні приміщення) з 

влаштуванням автостоянки на 7 м/місць по просп. 

Володимира Маяковського, 26 

Деснянський
678,00

7м/м
150 233,00 Виконано

05.10.2016 050/08-8308 251 27.09.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «РІАЛ 

ІСТЕЙТ»

Реконструкція групи нежитлових приміщень № 92 (в 

літ. «А») під магазин продовольчих та непродовольчих 

товарів загальною площею (за даними технічного 

паспорту ТОВ «СОДЕЛЬ») (в т.ч. магазин продовольчих 

товарів, магазин непродовольчих товарів, складські 

приміщення, адміністративно-побутові приміщення, 

підсобні приміщення, тамбур, технічні приміщення) з 

влаштуванням автостоянки на 7 м/місць по вул. 

Машинобудівна, 27 

Солом'янський
516,70

7м/м
170 067,00 Виконано



05.10.2016 050/08-8282 252 27.09.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "АТБ-

ТОРГСТРОЙ"

Реконструкція групи нежитлових приміщень № 2 (в літ. 

«А») під магазин продовольчих та непродовольчих 

товарів з розвантажувальною рампою (за даними 

технічного паспорту ТОВ «СОДЕЛЬ») (в т.ч. магазин 

продовольчих товарів, магазин непродовольчих товарів, 

складські приміщення, адміністративно-побутові 

приміщення, підсобні приміщення, тамбур, технічні 

приміщення) з влаштуванням автостоянки на 8 м/місць 

по вул. Вячеслава Чорновола, 12

Шевченківський
733,50

8м/м
187 330,00 Виконано

06.10.2016 050/08-8319 253 27.09.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "АТБ-

ІНВЕСТ"

Реконструкція нежитлових приміщення магазину (групи 

приміщень № 1) (літ. «Б») під магазин продовольчих та 

непродовольчих товарів з розвантажувальною рампою 

(за даними технічного паспорту ТОВ «СОДЕЛЬ») (в т.ч. 

магазин продовольчих товарів, магазин непродовольчих 

товарів, складські приміщення, адміністративно-

побутові приміщення, підсобні приміщення, тамбур, 

технічні приміщення) з влаштуванням автостоянки на 7 

м/місць по вул. Верховинна, 7

Святошинський
610,20

7м/м
182 558,00 Виконано

05.10.2016 050/08-8283 254 27.09.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «АТБ-

ТОРГСТРОЙ»

Реконструкцією групи нежитлових приміщень № 1 в 

будівлі корпусу № 6 (в літ. «Г») під магазин 

продовольчих та непродовольчих товарів (за даними 

технічного паспорту ТОВ «СОДЕЛЬ») (в т.ч. магазин 

продовольчих товарів, магазин непродовольчих товарів, 

складські приміщення, адміністративно-побутові 

приміщення, підсобні приміщення, тамбур, технічні 

приміщення) з влаштуванням автостоянки на 7 м/місць 

по вул. Алма-Атинська, 2/1 

Дніпровський
567,50

7м/м
111 007,00 Виконано

07.10.2016 050/08-8399 255 27.09.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири №30 з об'єднанням з 

нежитловим приміщенням №5, №6 під квартиру №30  

(за даними технічними технічного паспорту ТОВ "СПГ-

СИСТЕМС") та капітальним ремонтом покрівлі по вул. 

Круглоуніверситетська, 13

Печерський 114,7 7 467,00 Виконано

05.10.2016 050/08-8305 256 27.09.2016

Мале Приватне 

Підприємство 

"ІНТЕРСЕРВІС-АСП"

Реконструкція приміщень будівлі закладу торгівлі (літ. 

"Б") (за даними технічного паспорту ТОВ ЮРИДИЧНА 

КОМПАНІЯ "ЗОЛОТІ ВОРОТА") (в т.ч. продовольча 

група товарів роздрібної торгівлі, непродовольча група 

товарів роздрібної торгівлі) на Печерській площі, 1

Печерський 158,6 186 695,00 Виконано



03.10.2016 050/08-8204 257 27.09.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири № 31 (переведення у нежитлове 

приміщення) під медичний заклад  (за даними 

технічного паспорту ТОВ "Інжинірінгова компанія 

"АЛТАНА") з влаштуванням автостоянки на 2 м/місця 

та вхідної групи в житловому будинку по вул. 

Ломоносова, 26

Голосіївський 57,5 3 391,20 Виконано

16.11.2016 050/08-9557 258 27.09.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ФАЙНА 

ФАРМ"

Реконструкція групи нежитлових приміщень № 97-98 (в 

літ. "А") під аптеку (за даними технічного паспорту ТОВ 

"МІСЬКСПЕЦЕКСПЕРТ") (в т.ч. торгові приміщення (в 

т.ч. зал обслуговування № 1, зал обслуговування № 2), 

складські приміщення, офісні приміщення, технічні 

приміщення)) по просп. Відрадний, 55

Солом'янський 222 26 628,00 Виконано

- - 259 - -
Службова № 08-57(В) від 04.10.2016 - помилка 

реєстрації, договора під номером № 259 не існує.
- - - -

12.10.2016 050/08-8507 260 29.09.2016

Публічне акціонерне 

товариство "ПЕРШИЙ 

УКРАЇНСЬКИЙ 

МІЖНАРОДНИЙ БАНК"

Реконструкція нежилих приміщень № 1 (в літ. "А") під 

відділення банку (за даними технічного паспорту ТОВ 

"Благобудконсалт") на вул. Хрещатик/Прорізна, 28/2

Шевченківський 221,9 38 392,00 Виконано

04.10.2016 050/08-8222 261 30.09.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ВОГНІ 

ОБОЛОНІ»

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі (в літ. А), 

що складається з груп приміщень з № 1 по № 8 по 

просп. Оболонському, 1в  під будівлю соціально-

побутового призначення літ. «А»  (за даними технічного 

паспорту ТОВ «АВС-білд»)

Оболонський 360,04 3 637,37 Виконано



18.10.2016 050/08-8608 262 03.10.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири № 68 (за даними технічного 

паспорту ФОП Ананьєв Євген Олександрович) в 

житловому будинку по вул. Леоніда Первомайського, 9-

а

Печерський 67,7 2 243,92 Виконано

20.10.2016 050/08-8706 263 03.10.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири № 177  (за даними технічного 

паспорту  ТОВ «МЕЖРЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІС-

ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ») в житловому 

будинку по вул. Урлівській, 40 

Дарницький 152,3 1 238,00 Виконано

07.11.2016 050/08-9247 264 03.10.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ХЕНСФОРД-УКРАЇНА"

Будівництво об'єктів № 2 будівля літ. "А"  та № 3  

будівля літ. "А" (закладів громадського харчування) в 

рамках проекту будівництвом об'єкта 

багатофункціонального призначення та комплексного 

благоустрою скверу на Поштовій площі окремою 

чергою будівництва (1 пусковий комплекс, ІІ черга) в 

складі проекту реконструкції транспортної розв'язки на 

Поштовій площі

Подільський 3466,6 5 578 725,10 Виконано

10.10.2016

14.03.2017

18.05.2017

Голосіївський 57922 9 504 693,58 Виконано

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Територіальне 

міжгосподарче об’єднання 

«Ліко-Холдінг»

Будівництво житлових будинків та об`єктів соціально 

культурного призначення   (VI мікрорайон) по вул. 

Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала 

Конєва в Голосіївському районі м. Києва, а саме:

 ІІ черга: житловий будинок №2 літ. «А» загальною 

площею 14412,30 кв.м (в т.ч загальна площа квартир – 

9183,40 кв.м, загальна площа вбудованих, вбудовано-

прибудованих та прибудованих приміщень –  751,10 

кв.м, загальна площа підземного паркінгу – 2435,20 кв.м 

(в т.ч венткамера – 23,30 кв.м, технічні приміщення – 

19,90 кв.м), площа приміщень загального користування 

– 2042,60 кв.м (в т.ч технічні приміщення –  246,70 

кв.м)) (за даними технічної інвентаризації КМБТІ) та 

влаштуванням тимчасової автостоянки на 14 

машиномісць загальною площею   210,00 кв.м;

ІІІ черга, 1 пусковий комплекс: житловий будинок № 4 

літ. «А» (загальна площа квартир – 9600,70 кв. м) (за 

даними технічної інвентаризації КМБТІ) (далі – ІІІ 

черга, 1 пусковий комплекс);

ІV черга, 1 пусковий комплекс: секції 3А, 3Б, 3В 

житлового будинку № 3 літ. «А» загальною площею 33 

699,10 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир – 24 118,70 

кв. м, загальна площа вбудованих нежитлових 

приміщень - 1 895,90 кв. м, загальна площа місць 

спільного користування – 7 690,50 кв. м (в т.ч. технічні 

приміщення – 423,20 кв. м)) (за даними технічної 

інвентаризації КМБТІ)

03.10.2016265

050/08-8408;

050/08-2006;

050/08-3978



31.10.2016 050/08-9031 266 05.10.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири № Б 13-2 (за даними технічного 

паспорту ФОП "Долгушев К. О.") в житловому будинку 

по вул. Грушевського Михайла, 9-а 

Печерський 338,2 13 386,15 Виконано

18.10.2016 050/08-8609 267 05.10.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири № 114  (за даними технічного 

паспорту ТОВ "УКРТЕХЕКСПЕРТ") в житловому 

будинку по просп. Героїв Сталінграду, 16-В

Оболонський 327,6 33 913,39 Виконано

10.10.2016 050/08-8438 268 06.10.2016
Приватне підприємство 

"ВОДТЕХМОНТАЖ"

Будівництво очисних споруд та мийки літ. "А" (за 

даними технічної інвентаризації ФОП Воробйов Ю.П.) 

по вул. Луговій, 9

Оболонський 35,8 217 072,40 Виконано

20.10.2016 050/08-8710 269 06.10.2016 Фізична особа

Будівництво індивідуального житлового будинку літ. 

"Б" (в т. ч. гараж) та господарської споруди - будинок 

охорони літ. "В" (за даними технічного паспорту 

Приватне БТІ ТОВ "МІСЬКСПЕЦЕКСПЕРТ") 

(кадастровий номер 800000000:82:298:0002) по вул. 

Панфіловців, 36-а

Печерський
1251,1

23,10
937 547,75 Виконано

10.10.2016

14.03.2017

18.05.2017

Голосіївський 57922 9 504 693,58 Виконано

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Територіальне 

міжгосподарче об’єднання 

«Ліко-Холдінг»

Будівництво житлових будинків та об`єктів соціально 

культурного призначення   (VI мікрорайон) по вул. 

Академіка Костичева, Академіка Вільямса, Маршала 

Конєва в Голосіївському районі м. Києва, а саме:

 ІІ черга: житловий будинок №2 літ. «А» загальною 

площею 14412,30 кв.м (в т.ч загальна площа квартир – 

9183,40 кв.м, загальна площа вбудованих, вбудовано-

прибудованих та прибудованих приміщень –  751,10 

кв.м, загальна площа підземного паркінгу – 2435,20 кв.м 

(в т.ч венткамера – 23,30 кв.м, технічні приміщення – 

19,90 кв.м), площа приміщень загального користування 

– 2042,60 кв.м (в т.ч технічні приміщення –  246,70 

кв.м)) (за даними технічної інвентаризації КМБТІ) та 

влаштуванням тимчасової автостоянки на 14 

машиномісць загальною площею   210,00 кв.м;

ІІІ черга, 1 пусковий комплекс: житловий будинок № 4 

літ. «А» (загальна площа квартир – 9600,70 кв. м) (за 

даними технічної інвентаризації КМБТІ) (далі – ІІІ 

черга, 1 пусковий комплекс);

ІV черга, 1 пусковий комплекс: секції 3А, 3Б, 3В 

житлового будинку № 3 літ. «А» загальною площею 33 

699,10 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир – 24 118,70 

кв. м, загальна площа вбудованих нежитлових 

приміщень - 1 895,90 кв. м, загальна площа місць 

спільного користування – 7 690,50 кв. м (в т.ч. технічні 

приміщення – 423,20 кв. м)) (за даними технічної 

інвентаризації КМБТІ)

03.10.2016265

050/08-8408;

050/08-2006;

050/08-3978



17.10.2016 050/08-8582 270 07.10.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "СКАНЕР-

ЦЕНТР"              Товариство 

з обмеженою 

відповідальністю 

"РАСМУС"

Будівництво автосалону (павільйону для продажу 

автомобілів) літ. "А" (за даними технічного паспорту 

ПП "ОЦКО") з влаштуванням автостоянки на 2 м/місць 

по просп. Миколи Бажана 

Дарницький 38,8 31 170,94 Виконано

24.10.2016 050/08-8790 271 10.10.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири № 2306 (за даними технічного 

паспорту ФОП "Барташук О. В.) в житловому будинку 

по Дніпровській набережній, 14

Дніпровський 145,9 526,16 Виконано

20.10.2016 050/08-8693 272 10.10.2016
Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ЛАТЕС"

Реконструкція торговельного комплексу (центру) 

роздрібної торгівлі літ. "Н" (за даними технічного 

паспорту ТОВ "БК "Сімплекс-Сіті") (в т. ч. магазини 

(торгові центри) роздрібної торгівлі, офісна частина, 

аптека, громадська вбиральня, приміщення загального 

користування (сходи, коридори, тамбури), котельня, 

приміщення для експлуатації покрівлі, технічні 

приміщення (венткамери, електрощитові, машинні 

відділення ліфтів)) по вул. Двженка Олександра, 1-В

Шевченківський 3640,6 18 761,06 Виконано

02.11.2016 050/08-9116 273 11.10.2016

Підприємство з іноземними 

інвестиціями "МакДональдз 

Юкрейн Лтд"

Реконструкція частини фасаду ресторану швидкого 

обслуговування "МакДональдз" літ. "Б" (за даними 

технічної інвентаризації ТОВ "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ МІЖРЕГІОНАЛЬНЕ") по вул. 

Борщагівській, 2

Шевченківський 414,8 4 225,77 Виконано

20.10.2016 050/08-8694 274 11.10.2016 Фізична особа

Реконструкція групи нежитлових приміщень № 150 (в 

літ. "А") під торгово-офісні приміщення (за даними 

технічного паспорту "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП" 

(ФОП ЛЕМЗА Д.В.)) (в т. ч. офіси, торгівлі 

непродовольчими товарами) по Харківському шосе, 58

Дарницький 679 54 937,40 Виконано



20.10.2016 050/08-8712 275 12.10.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири №4 (за даними технічного 

паспорту ТОВ "МЕГАСТРОЙПРОЕКТ") в житловому 

будинку по вул. Симона Петлюри (колишня 

Комінтерну), 3

Шевченківський 75 1 457,68 Виконано

24.10.2016 050/08-8788 276 12.10.206

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"ФАНТАУН"                                                                

Фізична особа

Реконструкція нежитлових приміщень з №1 по № 14 

(група приміщень № 110), №№ І, ІІ, ІІІ, № 15 по № 34 

(група приміщень № 110) № І, ІІ, ІІІ, ІV (в літ. А) під 

адміністративно-офісні приміщення (групи приміщень 

№№ 1 – 6)  (за даними технічного паспорту ТОВ 

«ЗЕМБУДІНВЕСТПРОЕКТ») (в т.ч. адміністративно-

офісні приміщення, технічне приміщення 

(електрощитова)) по вул. Срібнокільська, 3-Б

Дарницький 982,6 190 127,29 Виконано

277 13.10.2016 Фізична особа

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

даними технічного паспорту ТОВ «ГРАНД ПЛЮС-В») 

по Лінії 3, діл. 41 (с/т «Більшовик») кадастровий номер 

800000000:91:474:0002)

Подільський 1862,5 399 110,54

Борг, стягнення 

заборгованості 

розглядається в 

судовому порядку

31.10.2016 050/08-9032 278 13.10.2016

Публічне акціонерне 

товариство "Райфайзен Банк 

Аваль"

Реконструкціянежитлової будівлі літ. "А" (за даними 

технічного паспорту ФОП Мурин  С.О.) ( в т.ч. 

безбалансове відділення банку, банківські приміщення) 

по вул. Кутузова, 4-а 

Печерський 4809,1 1 270 454,40 Виконано

 23.11.2017 
050/08-050/А-433/3-

9748
279 13.10.2016 Фізична особа

Реконструкціягрупи приміщень №711  (в літ. "А" ) під 

салон краси з влаштуванням антресолі всередені 

приміщення на просп. Героїв Сталінграду, 2-Д 

Оболонський 87,64 3 219,70 Виконано



21.10.2016 050/08-8736 280 13.10.2016
Товариство з обмеженою 

відповідальністю "Столиця"

Будівництво житлового комплексу з вбудовано-

прибудованими нежитловими торгово-офісними 

приміщеннями та підземним паркінгом на вул. 

Митрополита Василя Липківського (колишня 

Урицького), 16-А (І черга), а саме житлові будинки №1, 

№2, №3 з вбудовано-прибудованими приміщеннями (в 

т.ч. торговельні приміщення (непродовольчі магазини 

роздрібної торгівлі), офісні приміщення, вбудована ТП) 

та підземним паркінгом (в будинках №1 та №2) (за 

даними технічної інвентаризації ТОВ 

"Проекттехсервісбуд")

Солом'янський 26535 11 604 062,65 Виконано

24.10.2016

19.07.2017

050/08-8787;

050/08-5789
281 13.10.2016

Головне управління 

розвідки Міністерства 

оборони України                          

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "УМК"

Будівництво підземного паркінгу на 140 машиномісць в 

літ. "А" (за даними технічного пваспорту ПП 

"БУДСЕРВІС-ПРОЕКТ ПЛЮС") в складі проекту 

будівництва житлового комплексу з об'єктами 

обслуговування населення на вул. Онуфрія Трутенка, 3 

(2 пусковий комплекс, І черга)

Голосіївський 4279,4 663 129,10 Виконано

26.10.2016 050/08-8927 282 17.10.2016 Фізична особа

Реконструкція нежитлових приміщень № 1 та № 2 (в літ. 

А) з їх об'єднанням в групу приміщень № 1-2 (за даними 

технічного паспорту ТОВ "ВСЕУКРАЇНСЬКЕ БЮРО 

ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ, РЕЄСТРАЦІЇ ТА 

ОЦІНКИ НЕРУХОМОГО МАЙНА") під ательє 

побутової техніки по просп. Миру, 2/3

Дніпровський 69,9 1 141,91 Виконано

28.10.2016 050/08-8975 283 20.10.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«КИЇВРЕСУРСБУД»

Будівництво ІІІ черги житлово-офісного-торговельного 

комплексу з підземним паркінгом на просп. Перемоги, 

90/1, а саме: секції Д будинку № 03 з вбудованими 

офісними приміщеннями  (за даними технічної 

інвентаризації ТОВ «ЗЕМБУДІНВЕСТПРОЕКТ»); 

секції Е будинку № 03  з вбудованими офісними 

приміщеннями (за даними технічної інвентаризації ТОВ 

«ЗЕМБУДІНВЕСТПРОЕКТ»); секції Ж будинку № 03 з 

вбудованими офісними приміщеннями  (за даними 

технічної інвентаризації ТОВ 

«ЗЕМБУДІНВЕСТПРОЕКТ»);

секції И будинку № 03  з вбудованими офісними 

приміщеннями  (за даними технічної інвентаризації 

ТОВ «ЗЕМБУДІНВЕСТПРОЕКТ»)

Шевченківський

2503,20                                     

2909,10                                                

4203,50                                                           

2925,90                         

4 040 780,07 Виконано



31.10.2016 050/08-9030 284 20.10.2016

Державне підприємство 

Міністерства оборони 

України 

«УКРВІЙСЬКБУД»                         

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «УКРБУД 

ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Будівництво житлового будинку №3  з вбудованими 

нежитловими приміщеннями (офіси) (за даними ТОВ 

«ПРОФІ П.Л.Ю.С.») з влаштуванням гостьової 

автостоянки на 5 машиномісць  в складі проекту 

будівництва багатоповерхових житлових будинків з 

комплексом об’єктів соціально-побутового призначення 

по вул. Бориспільській, 21-45 (ІІ черга).

Дарницький 8158,8 1 377 617,27 Виконано

01.11.2016 050/08-9095 285 24.10.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири № 176 (переведення у 

нежитлове приміщення) під офіс (приміщення №176) (за 

даними технічного паспорту ФОП БОРОВКОВ) з 

влаштуванням вхідної групи в житловому будинку по 

вул. Мазепи, 3 

Печерський 67,5 84 730,76 Виконано

09.12.2016 050/08-10384 286 24.10.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Автобансервіс"

Будівництво будівлі автозаправного комплексу з 

влаштуванням гостьової автостоянки на 6 м/місць по 

просп.Степана Бандери (колишній Московському, 29-а

Оболонський

172,90 (площа 

території 

854,00)

998 978,35 Виконано

31.10.2016 050/08-9027 287 24.10.2016
Публічне акціонерне 

товариство «ПОЛЮС»

Будівництво торгівельного павільйону літ. «А» (за 

даними технічного паспорту ТОВ 

«ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД») (в т.ч.: магазин 

продовольчих товарів, підприємство громадського 

харчування (кафе), аптека, магазин спортивних товарів, 

фітнес зал, МЗК (місця загального користування)) з 

літнім майданчиком та гостьовою автостоянкою на 10 

м/місць по просп. Генерала Ватутіна (біля зупинки 

«Райдужна»)

Деснянський 2352,9 1 501 521,79 Виконано

07.11.2016 050/08-9268 288 28.10.2016 Фізичні особи

Реконструкція квартири № 92 (за даними технічного 

паспорту ФОП Барташук  О. В.) в житловому будинку 

по вул. Полярна, 5 

Оболонський 57,2 768,24 Виконано



01.11.2016 050/08-9096 289 31.10.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ГАУДИ 

ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Будівництво торговельно-адміністративного комплексу 

(торговельний центр роздрібної торгівлі) літ. «А»  (за 

даними технічного паспорту ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКЕ 

БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ, РЕЄСТРАЦІЇ 

ТА ОЦІНКИ НЕРУХОМОГО МАЙНА») з 

влаштуванням автостоянки на 40 м/місць у 8-му 

мікрорайоні «Позняки» (ділянки 43-44) 

Дарницький 3101,0 1 931 265,39 Виконано

01.11.2016 050/08-9048 290 31.10.2016

Національний авіаційний 

університет    Комунальне 

підприємство з питань 

будівництва житлових 

будинків «Житлоінвестбуд-

УКБ»

Будівництво житлового будинку літ. «А» з вбудованими 

нежитловими приміщеннями (офіси) (за даними 

технічної інвентаризації КМБТІ), ТП (№ 2 за ГП) літ. 

«А»  (за даними технічної інвентаризації ТОВ 

«Міськспецексперт») з влаштуванням автостоянки  в 

складі проекту будівництва житлового комплексу з 

підземним паркінгом та дитячим садком по просп. 

Космонавта Комарова, 1 (будівельна адреса: просп. 

Відрадний, 4-А)  (І черга)

Солом'янський 2451,69 6 336 419,53 Виконано

08.11.2016 050/08-9283 291 01.11.2016
Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Істрейт»

Реконструкція нежитлової будівлі літ. «А» під магазин 

продовольчих та непродовольчих товарів  (за даними 

технічного паспорту ТОВ «БТІ Консалтинг») (в т.ч. 

магазин продовольчих товарів, магазин непродовольчих 

товарів, складські приміщення, адміністративно-

побутові приміщення, підсобні приміщення, тамбур, 

технічні приміщення) з влаштуванням автостоянки на 4 

м/місця по вул. Олександра Сабурова, 20-А

Деснянський 653,7 356 481,91 Виконано

28.02.2017 050/08-1652 292 02.11.2016 Фізична особа

Реконструкція нежитлових приміщень з № 1 по № 4, з 

№ 6 по № 9 (групи приміщень № 11) та № 14 (в літ. «А») 

з їх об’єднанням та двоповерховою надбудовою в 

нежиле приміщення № 11, 14 (за даними технічного 

паспорту КМБТІ) (офіс для надання послуг освіти 

(проведення лекцій, курсів, онлайн освіта)) по вул. 

Кропивницького, 14

Печерський 553,8 186 732,04 Виконано



08.11.2016 050/08-9278 293 02.11.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Консультаційне бюро 

НТТ»

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Будеволюція»

Будівництво житлового будинку № 10 (за даними 

технічної інвентаризації ФОП Гаврилюк О.А.) з 

влаштуванням автостоянки на 8 м/місць в складі 

проекту будівництва багатоповерхових житлових 

будинків з торговельно-офісно-розважального та 

соціально-побутового призначення між вул. Бориса 

Гмирі та вул. Колекторною  (ІІ черга, 21 пусковий 

комплекс)

Дарницький 10325,9 3 104 418,49

Рішенням 

Господарського 

суду міста Києва 

від 06.12.2017 у 

справі 

№ 910/19020/17, 

що набрало 

законної сили, 

договір пайової 

участі 

визнано недійсним 

з моменту 

укладення. 

08.11.2016 050/08-9279 294 02.11.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Консультаційне бюро 

НТТ»

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Будеволюція»

Будівництво житлового будинку № 5 з вбудованими 

нежитловими приміщеннями (торгівельного 

призначення)  (за даними технічної інвентаризації ФОП 

Гаврилюк О.А.) та влаштуванням автостоянки на 23 

м/місця в складі проекту будівництва багатоповерхових 

житлових будинків з торговельно-офісно-розважального 

та соціально-побутового призначення між вул. Бориса 

Гмирі та вул. Колекторною (І черга, 4 пусковий 

комплекс)

Дарницький 9784 3 109 585,35

Рішенням 

Господарського 

суду міста Києва 

від 06.12.2017 у 

справі 

№ 910/19020/17, 

що набрало 

законної сили, 

договір пайової 

участі 

визнано недійсним 

з моменту 

укладення. 

30.06.2017 050/08-5244 295 07.11.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Брокерська 

контора"БІКОМ"

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

приміщення громадського харчування (кафе), 

приміщення номерів готелю, конференц-зал, салон 

краси) по вул. Богдана Хмельницького,56-А з 

приєднанням до готелю по вул. Богдана 

Хмельницького,56Ж (літ. "А")

Шевченківський 2499,5 2 370 431,28 Виконано

25.01.2017 050/08-519 296 08.11.2016 Фізичні особи

Реконструкція нежилого приміщення №334 (за даними 

технічного паспорту КМБТІ)під ресторан по 

просп.Повітрофлотському, 52

Солом'янський 509,6 125 275,92 Виконано



14.11.2016 050/08-9455 297 09.11.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

"Дистрибьюторська 

компанія Лікс"

Реконструкція приміщень будівлі автомийного 

комплексу під магазин продовольчих товарів з 

кафетерієм літ. "Б" (за даними технічного паспорту 

КМБТІ) по вул.Радищева, 7-А 

Солом'янський 163,2 58 412,44 Виконано

16.11.2016 050/08-9558 298 10.11.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири №43 (за даними технічного 

паспорту ТОВ "УКРТЕХЕКСПЕРТ") в житловому 

будинку  по вул. Ярославська, 39

Подільський 53,7 638,23 Виконано

17.11.2016 050/08-9593 299 10.11.2016

КП з утримання та 

експлуатації житлового 

фонду спеціального 

призначення 

"Спецжитлофонд"

Будівництво житлового будину  з вбудованими 

нежитловими офісними приміщеннями (за даними 

технічної інвентаризації ТОВ "Будексперт-1") та 

гостьовою автостоянкою на 25 машиномісць на 

вул.Булгакова, 13

Святошинський 9497,2 2 360 757,68 Виконано

17.11.2016 050/08-9625 300 11.11.2016 Фізичні особи

Реконструкція квартири №3 під стоматологічний 

кабінет (група приміщень №3) (за даними технічного 

паспорту ФОП Єлисеєва Л.О) по вул. Оноре де 

Бальзака, 8Б

Деснянський 56,8 37 597,97 Виконано

24.11.2016 050/08-9782 301 14.11.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири №110 (за даними технічного 

паспорту ТОВ ЮРИДИЧНА КОМПАНІЯ "ЗОЛОТІ 

ВОРОТА") з приєднанням частини технічного поверху в 

житловому будинку по вул. Олени Пчілки, 2

Дарницький 129,3 11 976,60 Виконано

18.10.2017 050/08-8666 302 15.11.2016 ТОВ "ІТЕРТЕХ ІНВЕСТ"

Будівництво адміністративно-офісної будівлі літ. "1А, 

1А1" (за даними технічного паспорту ТОВ "АЛІ 

РІЕЛТІ")(в т.ч. підземний паркінг), ресторан, відділення 

банку,інші приміщення загального користування на вул. 

Новоселецькій, 17, 19, 21 та Буслівській, 8

Печерський 9987,6 10 847 988,24 Виконано



01.12.2016 050/08-10077 303 22.11.2016 Фізичні особи

Реконструкція нежитлових приміщень з №1 по №5 

(група приміщень №195 (в літ.А) під стоматологічну 

клініку (за даними технічного паспорту ТОВ "Бюро 

технічної інвентаризації 2015" м.Вугледар) по 

вул.Воскресенська, 12-А

Дніпровський 139,9 33 671,90 Виконано

28.11.2016 050/08-9878 304 22.11.2016 ТОВ "ЕНРАН-АВТО"

Реконструкція автозаправної станції (АЗС) під 

автозаправний комплекс (АЗК) (за даними технічного 

паспорту ФОП Воробйов Юрій Петрович) по 

вул.Стеценка, 21

Святошинський 1025,1 1 837 616,00 Виконано

30.11.2016 050/08-9982 305 22.11.2016

КП з утримання та 

експлуатації житлового 

фонду спеціального 

призначення 

"Спецжитлофонд"

Будівництво житлового будинку  з вбудованими 

офісними приміщеннями, творчими майстернями та 

відкритої автостоянки на 7 м/місць по вул. Попова, 3/5 

Оболонський 8094,1 2 527 882,68 Виконано

19.12.2016 050/08-10729 306 22.11.2016
Дочірнє підприємство 

"Компанія"Орсей Україна"

Реставрація з пристосуванням нежитлового приміщення 

№23 (в літ. "А") цокольного поверху будинку під 

магазин непродовольчих товарів (за даними технічного 

паспорту ТОВ "Будівельна компанія"ІНТЕЛІТ") з 

влаштуванням окремих вхідних груп по вул. 

Ольгінській, 2/1

Печерський 683,03 237 059,22 Виконано

30.11.2016 050/08-9983 307 23.11.2016 Фізична особа

Реконструкція нежитлового приміщення  №365 під 

квартиру (за даними технічного паспорту ТОВ "Б-Т-І") 

по вул.Оноре де Бальзака, 4

Деснянський 46,00 2 059,94 Виконано



10.02.2017 050/08-1092 308 23.11.2016

ПАТ "Холдінгова 

компанія"Київміськбуд", 

ДП"Пресса України" 

ТОВ "СПЕЦМЕХБУД 21"

Будівництво житловогобудинку  №3 літ. "А" з 

вбудованими нежитловими приміщенями (в т.ч 

магазини непродовольчих товарів, офісні приміщення) 

підземний паркінг на 60 машиномісць, КТПБ №3 (8119) 

(за даними технічної інвентаризації ТОВ "НІКА" ЛТД) у 

складі проекту житлово-офісно-торговельно-

розважального комплексу на вул. Анрі Барбюса, 52/1 (ІІІ 

черга)

Печерський 16527,5 12 018 845,83 Виконано

30.11.2016 050/08-9985 309 28.11.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири №410 з розподілом на дві 

автономні квартири №410 та №410а (за даними 

технічних паспортів ТОВ "Лекстатус груп") по вул. 

Михайла Драгомирова, 2-А

Печерський 226,8 2 000,28 Виконано

30.11.2016 050/08-9975 310 28.11.2016 ТОВ "Інтегра-Груп"

Будівництво багатофункціонального комплексу 

громадського та житлового призначення з вбудовано-

прибудованими приміщеннями та паркінгом на вул. 

Авіаконструктора Антонова, 4-А

Солом'янський 32912,2 11 678 500,57 Виконано

15.12.2016 050/08-10645 311 28.11.2016 Фізична особа

Будівництву гаражу літ "А" (за даними технічного 

паспорту ТОВ ФІНАНСОВО-БУДІВЕЛЬНА 

КОМПАНІЯ "РА-ГРУП" на вул. Рябова Олега, 7 

(колишня Лінія 2, діл.7 (у мкрн Чапаєвка на вул. 

Бродівській КІЗ "Городник")) (кадастровий номер 

8000000000:90:066:0146)

Голосіївський 114,3 46 181,17 Виконано

30.11.2016 050/08-9981 312 29.11.2016

ТОВ "ЖК"СТЕЦЕНКА", АТ 

"ЗАКРИТИЙ 

НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ 

ВЕНЧУРНИЙ 

КОРПОРАТИВНИЙ 

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД 

"ПРАЙМ ІНВЕСТМЕНТ"  

ТОВ "КУА"ІНВЕСТ-

КОНСАЛТИНГ"

Будівництво житлового будинку  літ. "В" з вбудовано-

прибудованими та прибудованими н/п (кладові) (за 

даними технічної інвентиризації ТОВ 

"Міськспецексперт") та влаштування гостьової 

автостоянки на 11 м/місць в складі проекту будівництва 

житлового комплексу на вул. Стеценка (І черга, 3 

пусковий комплекс)

Святошинський 9402,92 1 207 840,52 Виконано



01.12.2016 050/08-10057 313 29.11.2016 ТОВ "О.М.С"

Реконструкція нежилого приміщення №6 магазину 

промислових товарів під торгівельний центр (група 

приміщень №№6, 6а, 6б, 6в, 6г, 6д, 6к, 6м, 6н, 6о, 6п, 6р, 

6с) (за даними технічного паспорту ТОВ "Інжинірингова 

компанія "АЛТАНА") по просп. Перемоги, 136

Святошинський 2449,5 74 429,30 Виконано

02.12.2016 050/08-10098 314 29.11.2016 ТОВ "ЗІМ КЕПІТАЛ ГРУП"

Будівництво житлового будинку літ"А" та 

влаштуванням наземної автостоянки на 7 машино-місць 

по вул. Практичній, 1,3 (мкрн "Жуляни")

Солом'янський 4640,35 936 847,78 Виконано

02.12.2016 050/08-10174 315 29.11.2016

ТОВ "ІНВЕСТИЦІЙНО-

БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 

"АЛЬЯНС-ГРУП"

Будівництво житлового будинку  літ."А" з вбудовано-

прибудованими та прибудованими приміщеннями (за 

даними технічної інвентаризації ПП "ОЦКО") та 

тимчасовою автостоянкою на 4 м/місць в складі проекту 

будівництва житлово-рекреаційного комплексу з 

паркінгами між просп. Миколи Бажана та вул. Зарічною 

(ІІ черга)

Дарницький 16612,6 3 719 017,42 Виконано

07.12.2016 050/08-10270 316 01.12.2016

ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ 

"ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ 

КОНЦЕРН"

Будівництво житлового будинку літ. "А" (секції №№1-5) 

з вбудовано-прибудованими та прибудованими 

приміщеннями (офіси), підземним паркінгом та ТП (№9 

за ГП) літ "А" (за даними технічної інвентаризації ПП 

"ОЦКО") з влаштуванням гостьової автостоянки на 50 

машино-місць на просп. Перемоги, 71а (І черга (2-6 

пускові комплекси), ІІ черга) (коригування проекту )

Святошинський 260944,9 8 004 669,95 Виконано

22.12.2016 050/08-10874 317 01.12.2016 Фізична особа

Реконструкція нежитлового приміщення №231 (в 

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

"Проекттехсервісбуд") по вул. Соломянькій 15-А

Солом'янський 143,8 105 503,36 Виконано

14.12.2016 050/08-10534 318 02.12.2016 Фізична особа

Реставрація та ремонт з пристосуванням під сучасні 

потреби квартири №15 без зміни функціонального 

призанчення по пров. Козловському,5 (за даними 

технічного паспорту Київського міського бюро 

технічної інвентаризації)

Печерський 183,3 3 563,25 Виконано



19.12.2016 050/08-10731 319 02.12.2016

Обслуговуючий кооператив 

"Житлово-будівельний 

кооператив "РАЙОН"

Будівництво житлового будинку №1 літ. "А" (за даними 

технічного паспорту ТОВ "ПРОЕКТТЕХСЕРВІСБУД") 

на пров.Горького, 35, 37, 39

Деснянський 3384 1 197 420,07 Виконано

20.12.2016 050/08-10818 320 08.12.2016

ТОВ 

"МЕГАПОЛІСЖИТЛОБУД

"

Будівництво диспетчерсько-адміністративної будівлі 

лі."К" (за даними технічного паспорту КМ БТІ) по вул. 

Кільцева дорога, 1а, 1в

Голосіївський 12,7 3 475,13 Виконано

21.02.2017 050/08-1349 321 08.12.2016 ТОВ "БЦ ГЕЛІОС"

Реконструкція групи нежитлових приміщень  №9 

(корпус №17) (в літ."А") з влаштуванням антресолі під 

офіс (за даними технічного паспорту ТОВ "Бюро 

технічної інвентаризації") на бульв.Івана Лепсе, 6

Солом'янський 737,5 509 463,30 Виконано

28.12.2016 050/08-11063 322 08.12.2016 ТОВ "РК "Барбарис"

Реконструкція приміщень нежитлової будівлі - корпус 

№8 (літ. "Ф") під багатоквартирний житловий будинок  

літ "Ф" з вбудованими н/п по бульв.Івана Лепсе,6, а 

саме: І черга - квартири, вбудовані, вбудовано-

прибудовані нежитлові приміщення (офіси) (за даними 

технічної інвентаризації ТОВ "БЮРО ТЕХНІЧНОЇ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ")

Солом'янський 5425,7 3 573 349,84 Виконано

19.12.2016 050/08-10732 323 09.12.2016 Фізична особа

Реставрація з пристосуванням нежитловий приміщень з 

№1 по №12 (група приміщень №96) (в літ. "А") під 

сучасні потреби - магазин непродовольчих товарів (за 

даними технічного паспорту ТОВ 

"МІЖРЕГІОНАЛЬНИЙ СЕРВІС-ЦЕНТР ТЕХНІЧНОЇ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ") та влаштуванням додаткової 

вхідної групи по вул. Заньковецької, 6 

Печерський 103,4 50 681,27 Виконано

11.08.2017 050/08-6595 324 09.12.2016 ПП "ОЛІМП-СЕРВІС"

Будівництво будівлі АЗК  та пунктком сервісного 

обслуговування водіїв та пасажирів, навісів літ. "Б", "В", 

"Г" по просп. Академіка Палладіна, 33 

Святошинський 1264,8 733 874,37 Виконано



21.12.2016 050/08-10837 325 09.12.2016 ТОВ "ІСТРЕЙТ"

Реконструкція нежитлових приміщень будівлі літ. "А" 

під магазин продовольчих та непродовольчих товарів 

(за даними технічного паспорту ТОВ "БТІ Консалтинг") 

з влаштуванням автостоянки на 10 м/місць по вул. 

Академіка Доброхотова,16

Святошинський 744,7 420 098,84 Виконано

19.12.2016 050/08-10730 326 12.12.2016 Фізична особа

Реконструкція нежитлової будівлі літ."А" (за даними 

технічного паспорту ТОВ "ГРАНД ПЛЮС-В") під 

аптеку та магазин продовольчих товарів по 

вул.Драгоманова, 9-Ж

Дарницький 168,5 96 346,68 Виконано

21.12.2016 050/08-10829 327 13.12.2016 ТОВ "Максимум"

Будівництво житлового будинку №8 з нежитловими 

вбудованими приміщеннями для надання послуг 

населенню, в тому числі побутового (за даними 

технічної інвентаризації ТОВ "Майстерня архітектора 

І.Бикова") у складі 2 пускового комплексу ІІІ черги 

будівництва комплексу будівель житлового та соціально-

культурного призначення з вбудовано-прибудованими 

торгівельно-офісними приміщеннями та паркінгом по 

вул. Воскресенській, 7 (будівельна адреса: вул. 

Воскресенська,16-Б)

Дніпровський 12246,3 2 519 323,23 Виконано

16.01.2017 050/08-249 328 14.12.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири №111 (переведення у н/п) під 

натаріальну контору (гр.приміщень №111 в літ."А" за 

даними технічного паспорту ТОВ "УКРТЕХЕКСПЕРТ") 

з влаштуванням вхідної групи та автостоянки на 1 

м/місце по вул. Миропільська, 3 

Дніпровський 60,4 69 980,00 Виконано

19.12.2016

07.04.2017

050/08-10760

050/08-2893
329 14.12.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальності "Компанія 

"ВЕСТА-І"

Будівництво житлового комплексу з вбудовано-

прибудованими офісними та громадськими 

приміщеннями на просп. Космонавта Комарова,46, а 

саме: - житлвий будинок  №1 з нежитловими 

вбудованими приміщеннями для надання послуг 

населенню, в т.ч побутового, -житлвий будинок №2 з 

нежитловими вбудованими приміщеннями для надання 

послуг населенню; ТП/РП 10/04 кВ

Солом'янський 20474,6 3 105 196,92 Виконано



22.12.2016 050/08-10873 330 14.12.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири №97 (за даними технічного 

паспорту ТОВ "АКРОПРОМ") в житловому будинку по 

вул. Вільямса Академіка, 3/7

Голосіївський 149,0 2 721,03 Виконано

19.12.2016 050/08-10761 331 15.12.2016

Товариство з обмеженою 

відповідальності "Рєнт-

Сервіс"

Будівництво житлового будинку №2 з нежитловими 

вбудованими приміщеннями для надання послуг 

населенню, в тому числі побутових (за даними технічної 

інвентаризації ТОВ "Майстерня архітектора І.Бикова") в 

складі 2 пускового комплексу І черги житлового 

комплексу з торгово-офісними об`єктами та паркінгом 

на вул. Сурикова,3

Солом'янський 13312,7 3 348 390,62 Виконано

23.01.2017 050/08-468 332 16.12.2016

ТОВ "ЖК "СТЕЦЕНКА", 

Акціонерне Товариство 

"Закритий 

недиверсифікованийвенчур

ний корпоративний 

інвестиційний фонд "Прайм 

Інвестмент" від імені та в 

інтересах якого на підставі 

Договору про управління 

активами №13-КУА від 11 

грудня 2015 року діє ТОВ 

"КУА"ІНВЕСТ-

КОНСАЛТІНГ"

Будівництво житлового будинку літ."Д" з вбудовано-

прибудованими та прибудованими н/п (кладові) (за 

даними технічної інвентаризації ТОВ 

"Міськспецексперт") в складі проекту будівництва 

житлового комплексу на вул. Стеценка (І черга, 2 

пусковий комплекс)

Святошинський 7901,4 1 022 718,32 Виконано

23.01.2017 050/08-467 333 16.12.2016

АТ "Закритий 

недиверсифікований 

венчурний корпоративний 

інвестиційний фонд "Прайм 

інвестмент" від імені та в 

інтересах якого на підставі 

Договору про управління 

активами №13-КУА від 11 

грудня 2015 року діє ТОВ 

"КУА"ІНВЕСТ-

КОНСАЛТИНГ"

ТОВ "ЖК" СТЕЦЕЦЕНКО"

Будівництво житлового будинку  літ."Г" з вбудовано-

прибудованими та прибудованими н/п (кладові) та 

господарською прибудовою (№1а за ГП)(за даними 

технічної інвентаризації ТОВ "Міськспецексперт") та 

влаштування гостьової автостоянки на 8 м/місць в 

складі проекту будівництва житлового комплексу на 

вул. Стеценка (І черга, 1 пусковий комплекс)

Святошинський 5464,16 697 730,15 Виконано

30.12.2016 050/08-11200 334 19.12.2016

Дочірнє підприємство 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "АСТА"

Будівництво продовольчого магазину лі."А" (за даними 

технічного паспорту ПП "ДІМ ПРОЕКТІВ") на вул. 

Зодчих, 70-а (кадастровий номер 

8000000000:75:265:0019)

Святошинський 138,1 96 199,36 Виконано



30.12.2016 050/08-11175 335 19.12.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири №36 з надбудовою 

мансардного поверху та розподіленням на дві окремі 

квартири (за даними технічних паспортів ФОП 

"Дорошенко Олександр Васильович") по вул. 

Лабораторна, 8

Печерський 208,5 37 727,37 Виконано

28.12.2016 050/08-11064 336 21.12.2016

Об`єднання співвласників 

багатоквартирного будинку 

"Тургенєвська 55"

Будівництво квартири №8 в аттиковому поверсі та 

реконструкцією неижтлових приміщень першого 

поверху в житловому будинку (літ "А") під заклад 

громадського харчування (кафе) з додатковим 

влаштуванням прибудови та надбудови існуючого 

будинку на вул. Тургеніївскій, 55

Шевченківський 251,8 259 649,45 Виконано

30.12.2016 050/08-11201 337 21.12.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири №1 під групу н/п №1 (за 

даними технічного паспорту ФОП Левко Тетяна 

Григорівна) з подальшим використанням під магазин 

непродовольчих товарів та ломбард по вул.Фрунзе, 129

Подільський 95,2 53 440,85 Виконано

30.12.2016 050/08-11202 338 21.12.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири №110 під групу нежитлових 

приміщень №110 (за даними технічного паспорту ТОВ 

"БТІ СЕРВІС") з подальшим використанням під 

ломбард та магазин непродовольчих товарів роздрібної 

торгівлі по вул.Бучми Амвросія, 1

Дніпровський 72,1 42 999,15 Виконано

19.04.2017
050/08-050/КО-238-

3172
339 21.12.2016 Фізичні особи

Будівництво садового будинку літ."А" (за даними 

технічного паспорту ТОВ "ОКСІ-К Консалтинг") на 

вул.Кукурудзяна, 55,57,59 (с/т "Тюльпан") (кадастрові 

номери 8000000000:91:428:003, 8000000000:91:428:002, 

8000000000:91:428:001)

Подільський 1266,6 282 207,35 Виконано

25.01.2017 050/08-518 340 22.12.2016
ТОВ "РИНОК 

"ВИГУРІВСЬКИЙ"

Будівництво міні-ринку (в т.ч. торгівельний павільйон 

"Ж", приміщення охорони, санітарна лабораторія 

літ."З", вбиральня літ."І", приміщення адміністрації 

літ."К", павільйон літ. "Л", павільйон літ."М", павільйон 

літ."Н" з влаштуванням автостоянки на 20 машиномісць 

по вул. Оноре де Бальзака,94

Деснянський 371,8 446 076,40 Виконано



13.02.2017 050/08-1130 341 22.12.2016 Фізична особа

Будівництво закладу громадського харчування (кафе) 

літ."Б" (за даними технічного паспорту ТОВ 

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІС") по просп. Миколи Бажана,1-Т 

Дарницький 116,6 66 471,16 Виконано

31.01.2017 050/08-713 342 26.12.2016

Публічне акціонерне 

товариство "Райфайзен Банк 

Аваль"

Реконструкція нежилих приміщень  будівлі літ. "Б" під 

касовий центр (ЗА ДАНИМИ ТЕХНІЧНОГО 

ПАСПОРТУ фоп Мурин Сергій Олександрович) з 

влаштуванням автостоянки на 8 м/місць на вул. 

Бульварно-Кудрявська, 40/13-Б

Шевченківський 1205,3 99 745,01 Виконано

30.12.2016 050/08-11210 343 26.12.2016 Фізична особа

Будівництво індивідуального житлового будинку 

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

будівельних експертиз") по вул. Лук`янівська, 14-В

Шевченківський 2638,6 845 419,26 Виконано

30.12.2016 050/08-11199 344 26.12.2016 Фізична особа

Будівництво індивідуального житлового будинку 

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

будівельних експертиз") по вул. Лук`янівська, 14-А

Шевченківський 2713,2 860 945,09 Виконано

30.12.2016 050/08-11196 345 27.12.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири №32 (за даними технічного 

паспорту ТОВ "Реєстраційно-експертий центр 

"АЛТАНА") в житловому будинку по вул. Тимошенка, 3

Оболонський 71,8 766,92 Виконано

22.05.2017 050/08-4044 346 27.12.2016

Обслуговуючий кооператив 

"Індивідуальних 

забудовників "Новосел" 

Публічне акціонерне 

товариство 

"ХК"Київміськбуд"

Житлове будівництво іж вул. Новомостицькою та вул. 

Замковецькою, а саме: 1 пусковий комплекс ІV черги: - 

житловий будинок №1 літ. "А"  та , - житловий будинок 

№2 літ. "А"

Подільський 29420,7 3 477 393,91 Виконано



20.06.2017;

02.02.2018

050/08-5000;

050/08-827
347 27.12.2016

Обслуговуючий кооператив 

"Індивідуальних 

забудовників "Новосел" 

Публічне акціонерне 

товариство 

"ХК"Київміськбуд"

Житлове будівництво між вул. Новомостицькою та вул. 

Замковецькою, а саме: 3 пусковий комплекс ІV черги: -

житловий будинок №5 та 

- житловий будинок №6,  котельня №3та IТП 6 в складi 

булiвлi лiт. "АЙ та

ТП-3 лiт. "Б"

Подільський 30041,5 3 462 699,30 Виконано

22.05.2017 050/08-4045 348 27.12.2016

Обслуговуючий кооператив 

"Індивідуальних 

забудовників "Новосел" 

Публічне акціонерне 

товариство 

"ХК"Київміськбуд"

Житлове будівництво  між вул. Новомостицькою та вул. 

Замковецькою, а саме: 2 пусковий комплекс ІV черги: - -

житловий будинок літ. "А"  №3 та  --житловий будинок 

літ. "А"  №4 

Подільський 46481,5 5 335 959,01 Виконано

30.12.2016 050/08-11211 349 28.12.2016 Фізична особа

Реставрація з пристосуванням частини вбудованих н/п 

№16, №20 (група приміщень №43), №1, №2, №3 (групи 

приміщень №42), №1, №3, №1 (групи приміщень №43) 

(в літ. "А") по вул. Артема, 12 під адміністративно-

торговельні приміщення

Шевченківський 358,3 108 233,29 Виконано

Будівництво житлового будинку літ. «А» (№2) з 

вбудованими нежитловими приміщеннями (будівельна 

адреса: вул. Межова, 31) в складі ІІ черги забудови 

мікрорайону ІІ-А у багатофункціональному житловому 

районі (місцерозташування: прилягає до вул. Маршала 

Гречка та проспекту Правди) у Подільському районі м. 

Києва, а саме: 7 пусковий комплекс: корпус 1 загальною 

площею 12 830,90 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир – 

9 357,90 кв. м), ІТП з насосною літ. «Б» загальною 

140,60 кв. м, ІТП з насосною та котельнею літ. «В» 

загальною площею 273,10 кв. м, ТП літ. «Г» загальною 

площею 109,10 кв. м (за даними технічної 

інвентаризації КМБТІ); 8 пусковий комплекс: корпус 2 

загальною площею 12 816,90 кв. м (загальна площа 

квартир – 9 363,10 кв. м) (за даними технічної 

інвентаризації КМБТІ); 9 пусковий комплекс: корпус 3 

загальною площею 14 430,90 кв. м (загальна площа 

квартир – 10 558,90 кв. м, загальна площа вбудованих 

нежитлових приміщень (офіси) – 406,70 кв. м) (за 

даними технічної інвентаризації КМБТІ); 10 пусковий 

комплекс: корпус 4 загальною площею 12 676,00 кв. м 

(загальна площа квартир – 9 230,70 кв. м) (за даними 

технічної інвентаризації КМБТІ); 11 пусковий 

комплекс: корпус 5 загальною площею 12 546,60 кв. м 

(загальна площа квартир – 9 092,00 кв. м) (за даними 

технічної інвентаризації КМБТІ); 12 пусковий 

комплекс: корпус 6 загальною площею 14 380,00 кв. м 

(загальна площа квартир – 10 410,10 кв. м, загальна 

площа вбудованих нежитлових приміщень (офіси) – 

426,50 кв. м) (за даними технічної інвентаризації 

КМБТІ)

Подільський 79 681,30 7 634 408,30 Виконано

ТОВ "ДБК-Партнер", 

ДП"Науково-дослідний 

виробничий комбінат, 

"Пуща водиця", 

ТОВ "Сітісервісбуд", 

ПАТ "Домобудівний 

комбінат №4" 

29.12.2016350050/08-391117.05.2017



* * 351 30.12.2016 ТОВ "Мадека - Актив"

Реконструкція квартири №153 з розподіленням на 

чотири окремі в житловому будинку вул. Анни 

Ахматової, 22 загальною площею 273,40 м2

Дарницький 273,4 206,16 Виконано

Будівництво житлового будинку літ. «А» (№2) з 

вбудованими нежитловими приміщеннями (будівельна 

адреса: вул. Межова, 31) в складі ІІ черги забудови 

мікрорайону ІІ-А у багатофункціональному житловому 

районі (місцерозташування: прилягає до вул. Маршала 

Гречка та проспекту Правди) у Подільському районі м. 

Києва, а саме: 7 пусковий комплекс: корпус 1 загальною 

площею 12 830,90 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир – 

9 357,90 кв. м), ІТП з насосною літ. «Б» загальною 

140,60 кв. м, ІТП з насосною та котельнею літ. «В» 

загальною площею 273,10 кв. м, ТП літ. «Г» загальною 

площею 109,10 кв. м (за даними технічної 

інвентаризації КМБТІ); 8 пусковий комплекс: корпус 2 

загальною площею 12 816,90 кв. м (загальна площа 

квартир – 9 363,10 кв. м) (за даними технічної 

інвентаризації КМБТІ); 9 пусковий комплекс: корпус 3 

загальною площею 14 430,90 кв. м (загальна площа 

квартир – 10 558,90 кв. м, загальна площа вбудованих 

нежитлових приміщень (офіси) – 406,70 кв. м) (за 

даними технічної інвентаризації КМБТІ); 10 пусковий 

комплекс: корпус 4 загальною площею 12 676,00 кв. м 

(загальна площа квартир – 9 230,70 кв. м) (за даними 

технічної інвентаризації КМБТІ); 11 пусковий 

комплекс: корпус 5 загальною площею 12 546,60 кв. м 

(загальна площа квартир – 9 092,00 кв. м) (за даними 

технічної інвентаризації КМБТІ); 12 пусковий 

комплекс: корпус 6 загальною площею 14 380,00 кв. м 

(загальна площа квартир – 10 410,10 кв. м, загальна 

площа вбудованих нежитлових приміщень (офіси) – 

426,50 кв. м) (за даними технічної інвентаризації 

КМБТІ)

Подільський 79 681,30 7 634 408,30 Виконано

ТОВ "ДБК-Партнер", 

ДП"Науково-дослідний 

виробничий комбінат, 

"Пуща водиця", 

ТОВ "Сітісервісбуд", 

ПАТ "Домобудівний 

комбінат №4" 

29.12.2016350050/08-391117.05.2017



Подільський 79914,7 7 604 788,41 Виконано

Будівництво житлового будинку № 3 з вбудованими 

нежитловими приміщеннями у складі ІІІ черги забудови 

мікрорайону ІІ-А у багатофункціональному житловому 

районі (місцерозташування: прилягає до вул. Маршала 

Гречка та проспекту Правди) (будівельна адреса 

Межова, 33) у Подільському районі м. Києва, а саме:

13 пусковий комплекс: корпус 1 літ. «А» загальною 

площею 12 679,90 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир – 

9 227,60 кв. м, площа технічних приміщень 

(електрощитові, венткамери, машинне приміщення, 

тощо) – 828,90 кв. м) (за даними технічної 

інвентаризації КП КМР «КМ БТІ»); 14 пусковий 

комплекс: корпус 2 літ. «А» загальною площею 14 

544,30 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир – 10 546,20 

кв. м, площа вбудованих, вбудовано –прибудованих та 

прибудованих приміщень (офіси) - 403,60 кв. м, 

приміщення чергової поліції з лоджією площею 14,20 

кв. м, площа технічних приміщень (електрощитові, 

венткамери, машинне приміщення, тощо) – 1 106,30 кв. 

м) (за даними технічної інвентаризації КП КМР «КМ 

БТІ»); 15 пусковий комплекс: корпус 3 літ. «А» 

загальною площею 12 550,20 кв. м (в т.ч. загальна 

площа квартир – 9 095,90 кв. м, площа технічних 

приміщень (електрощитові, венткамери, машинне 

приміщення, тощо) – 979,90 кв. м) (за даними технічної 

інвентаризації КП КМР «КМ БТІ»);

16 пусковий комплекс: корпус 4 літ. «А» загальною 

площею 14 394,40 кв. м (в т. ч. загальна площа квартир 

– 10 410,90 кв. м площа вбудованих, вбудовано 

–прибудованих та прибудованих приміщень (офіси) – 

427,20 кв. м, ІТП з насосною в підвалі площею 209,00 

кв. м, площа технічних приміщень (електрощитові, 

венткамери, машинне приміщення, тощо) – 906,40 кв. м) 

(за даними технічної інвентаризації КП КМР «КМ 

БТІ»); 17 пусковий комплекс: корпус 5 літ. «А» 

загальною площею 12 684,50 кв. м (в т. ч. загальна 

площа квартир – 9 235,30 кв. м, площа технічних 

приміщень (електрощитові, венткамери, машинне 

приміщення, тощо) – 957,90 кв. м) (за даними технічної 

інвентаризації КП КМР «КМ БТІ»);

18 пусковий комплекс: корпус 6 літ. «А» загальною 

площею 12 680,60 кв. м (загальна площа квартир – 9 

233,00 кв. м, площа технічних приміщень 

(електрощитові, венткамери, машинне приміщення, 

тощо) – 956,30 кв. м) (за даними технічної 

інвентаризації КП КМР «КМ БТІ»);

ІТП з насосною та котельнею літ. «В» загальною 

площею 272,90 кв. м (за даними технічної 

інвентаризації КП КМР «КМ БТІ»);

Трансформаторна підстанція літ. «Б» загальною площею 

108,80 кв. м (за даними технічної інвентаризації КП 

КМР «КМ БТІ»)»

ТОВ "ДБК-Партнер", 

ДП"Науково-дослідний 

виробничий комбінат, 

"Пуща водиця",

 ТОВ "Сітісервісбуд", 

ПАТ "Домобудівний 

комбінат №4" 

30.12.2016352050/08/819104.10.2017



19.01.2017 050/08-388 353 30.12.2016 Фойте Інвестментс Лімітед
Реконструкція квартири №1 в житловому будинку вул. 

Хрещатик, 23, загальною площею 144,70 м2
Печерський 144,7 16 286,68 Виконано

31.01.2017 050/08-679 354 30.12.2016 Фізична особа

Реконструкція квартири №46 з роширенням існуючої 

окремої вхідної групи, бульв. Дружби Народів, 24/2 

загальною площею 86,30 м2 під нежитлове приміщення 

(салон краси)

Печерський 86,3 109 786,21 Виконано

Подільський 79914,7 7 604 788,41 Виконано

Будівництво житлового будинку № 3 з вбудованими 

нежитловими приміщеннями у складі ІІІ черги забудови 

мікрорайону ІІ-А у багатофункціональному житловому 

районі (місцерозташування: прилягає до вул. Маршала 

Гречка та проспекту Правди) (будівельна адреса 

Межова, 33) у Подільському районі м. Києва, а саме:

13 пусковий комплекс: корпус 1 літ. «А» загальною 

площею 12 679,90 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир – 

9 227,60 кв. м, площа технічних приміщень 

(електрощитові, венткамери, машинне приміщення, 

тощо) – 828,90 кв. м) (за даними технічної 

інвентаризації КП КМР «КМ БТІ»); 14 пусковий 

комплекс: корпус 2 літ. «А» загальною площею 14 

544,30 кв. м (в т.ч. загальна площа квартир – 10 546,20 

кв. м, площа вбудованих, вбудовано –прибудованих та 

прибудованих приміщень (офіси) - 403,60 кв. м, 

приміщення чергової поліції з лоджією площею 14,20 

кв. м, площа технічних приміщень (електрощитові, 

венткамери, машинне приміщення, тощо) – 1 106,30 кв. 

м) (за даними технічної інвентаризації КП КМР «КМ 

БТІ»); 15 пусковий комплекс: корпус 3 літ. «А» 

загальною площею 12 550,20 кв. м (в т.ч. загальна 

площа квартир – 9 095,90 кв. м, площа технічних 

приміщень (електрощитові, венткамери, машинне 

приміщення, тощо) – 979,90 кв. м) (за даними технічної 

інвентаризації КП КМР «КМ БТІ»);

16 пусковий комплекс: корпус 4 літ. «А» загальною 

площею 14 394,40 кв. м (в т. ч. загальна площа квартир 

– 10 410,90 кв. м площа вбудованих, вбудовано 

–прибудованих та прибудованих приміщень (офіси) – 

427,20 кв. м, ІТП з насосною в підвалі площею 209,00 

кв. м, площа технічних приміщень (електрощитові, 

венткамери, машинне приміщення, тощо) – 906,40 кв. м) 

(за даними технічної інвентаризації КП КМР «КМ 

БТІ»); 17 пусковий комплекс: корпус 5 літ. «А» 

загальною площею 12 684,50 кв. м (в т. ч. загальна 

площа квартир – 9 235,30 кв. м, площа технічних 

приміщень (електрощитові, венткамери, машинне 

приміщення, тощо) – 957,90 кв. м) (за даними технічної 

інвентаризації КП КМР «КМ БТІ»);

18 пусковий комплекс: корпус 6 літ. «А» загальною 

площею 12 680,60 кв. м (загальна площа квартир – 9 

233,00 кв. м, площа технічних приміщень 

(електрощитові, венткамери, машинне приміщення, 

тощо) – 956,30 кв. м) (за даними технічної 

інвентаризації КП КМР «КМ БТІ»);

ІТП з насосною та котельнею літ. «В» загальною 

площею 272,90 кв. м (за даними технічної 

інвентаризації КП КМР «КМ БТІ»);

Трансформаторна підстанція літ. «Б» загальною площею 

108,80 кв. м (за даними технічної інвентаризації КП 

КМР «КМ БТІ»)»

ТОВ "ДБК-Партнер", 

ДП"Науково-дослідний 

виробничий комбінат, 

"Пуща водиця",

 ТОВ "Сітісервісбуд", 

ПАТ "Домобудівний 

комбінат №4" 

30.12.2016352050/08/819104.10.2017

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


