
Довідка про 

виконання умов 

договору

№ 

договору

Дата реєстрації

договору

Замовник/Землекористуч/І

нвестор
ЄДРПОУ Об'єкт Адреса об'єкта Район м. Києва

Загальна 

площа,          

кв.м.

Розмір пайової 

участі по 

договору, грн

Стан 

виконання

довідка від 

25.01.2021 

№ 050/18-447

1 05.01.2021
Приватне підприємство 

"РОМАКС"
21580148

Реконструкція приміщень нежитлової 

будівлі літ. "А" загальною площею 

103,60 кв.м (за даними технічного 

паспорту Малого приватного 

підприємства "Виробнича фірма 

"НАУКТЕХПРОЕКТ")

вул. Щербаківського 

Данила,53-Д
Шевченківський 103,6           55 944,00 виконано

довідка від 

13.01.2021 

№ 050/18-165

2 12.01.2021
Товариство з обмеженою 

відповідальністю "КІБ"
32979764

Будівництво нежитлової будівлі 

автокомплексу (мийка) літ. "А" 

загальною площею 25,40 кв.м та навісу 

літ. "Б" площею забудови 254,90 кв.м (за 

даними технічного паспорту Фізичної 

особи-підприємця Локарева Костянтина 

Сергійовича)

вул. Богатирська 

(кадастровий номер 

земельної ділянки 

8000000000:78:087:0002)

Оболонський
25,40

254,90
        151 362,00 виконано

3 27.01.2021

Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ПБК Буд-

Бізнес"

32558223

Будівництво кафе літ. "А" загальною 

площею 49,30 кв.м (за даними 

технічного паспорта Товариства з 

обмеженою відповідальністю "Будлідер 

Парк")

перетин вул. Антоновича 

(колишня вул. Горького) 

та вул. Німецької 

(колишня вул. Тельмана) 

(за будинком № 4)

Голосіївський 49,3           26 622,00 сплачено

довідка від 

19.03.2021 

№ 050/18-

050/IШ-331583

4 28.01.2021 Фізичні особи -

Реконструкція квартири під нежитлове 

приміщення № 73 (магазин) з 

влаштуванням вхідної групи загальною 

площею 65,90 кв.м (за даними техічного 

паспорту Товариства з обмеженою 

відповідалністю "Центральне БТІ")

вул. Гаврилишина 

Богдана (Василевської 

Ванди), 10

Шевченківський 65,9             1 404,00 виконано

довідка від 

18.02.2021 

№ 050/18-1009

5 10.02.2021 Фізична особа -

Нежитлова будівля літ. «А» загальною 

площею 20,20 кв. м (за даними 

технічного паспорта Товариства з 

обмеженою відповідальністю «Центр 

інвентаризації та проектування»).

вул. Солом’янська, 38 Солом’янський 20,2           10 908,00 виконано

Інформація щодо договорів пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва укладених у 2021 році станом на 

01.04.2021



довідка від 

03.03.2021 

№ 050/18-1272

6 12.02.2021
Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ЕЙПЛ"
22940330

Будівництво аптеки літ. "А" загальною 

площею 85,50 кв.м (за даними 

технічного паспорта Товариства з 

обмеженою відповідальністю "Б-Т-І")

вул. Вадима Гетьмана 

(колекція Індустріальна), 

34

Солом’янський 85,5           46 170,00 виконано

довідка від 

03.03.2021 

№ 050/18-050/Х-

14/2-1582

7 24.02.2021 Фізична особа -

Будівництво гаражу літ. "А" загальною 

площею 18,00 кв.м (за даними 

технічного паспорта Товариства з 

обмеженою відповідальністю 

"АРМОВІРБУД")

вул. Борщагівська, 129Г Солом’янський 18             9 720,00 виконано

довідка від 

11.03.2021 

№ 050/18-050/К-

20/4-1403

8 02.03.2021 Фізична особа -

Реконструкція квартири під нежитлове 

приміщення № 60 (офіс) з 

влаштуванням окремої вхідної групи 

загальною площею 76,90 кв.м (за 

даними техічного паспорту Товариства з 

обмеженою відповідалністю 

"ПРОЕКТТЕХСЕРВІСГРУП")

вул. Липківського Василя 

Митрополита,40
Солом’янський 76,9                162,00 виконано

довідка від 

11.03.2021 

№ 050/18-1402

9 02.03.2021

Дочірнє підприємство 

"Спеціалізоване ремонтно-

будівельне управління 

"Ліфт-3"

05432796

Цілісний майновий комплекс, а саме: 

нежитлова будівля літ. "А" загальною 

площею 76,40 кв.м, нежитлова будівля 

літ. "Б" загальною площею 463,50 кв.м, 

нежитлова будівля літ. "В" загальною 

площею 13,50 кв.м (за даними 

технічного паспорта Комунального 

підприємства "Київське міське бюро 

технічної інвентаризації та реєстрації 

права власності на об`єкти нерухомого 

майна")

вул. Вербова, 8-г Оболонський

76,40

463,50

13,50

        298 836,00 виконано



довідка від 

24.03.2021 

№ 050/18-1658

10 22.03.2021

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«АТЛАНТІК-ПАСІФІК 

ВЕНЧУРЗ»

35030924

Реконструкція з добудовою будівлі 

дрібнооптового торговельного центру 

літ. «А» та трансформаторної підстанції 

літ. «Б» по вул. Олександра Мишуги, 4 у 

Дарницькому районі м. Києва 

(коригування), а саме:

1 п.к. ІІ черги: -	 будівництво прибудови 

до дрібнооптового торговельного центру 

літ. «А» загальною площею 20 729,90 

кв. м (за даними технічного паспорту 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Антлайн»);

трансформаторна підстанція ТП-59941 

літ. «Б» площею забудови 83,40 кв. м (за 

даними технічної інвентаризації 

Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Антлайн»)

вул. Олександра Мишуги, 

4 
Дарницький

20729,90

83,40
     2 075 328,00 виконано


