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Голові постійної комісії Київської міської 

ради з питань дотримання законності, 

правопорядку та зв’язків із 

правоохоронними органами 

О. ПЛУЖНИКУ 
на вх. № 050/8821 від 01.09.2021 

 
 

 

 

Шановний Олександре Анатолійовичу! 

 

У Департаменті економіки та інвестицій виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент 

економіки та інвестицій) розглянуто запит постійної комісії Київської міської 

ради з питань дотримання законності, правопорядку та зв’язків із 

правоохоронними органами від 31.08.2021 № 08/291-424 щодо звернення   

ГО «АКТИВНА ДІЯ ПЛЮС» від 26.03.2021 про надання інформації щодо 

законності проведення будівельних робіт Товариством з обмеженою діяльністю 

«ЕКВІЛІБРІУМ ТРЕЙД» та в частині, що стосується, укладення договору та 

сплати пайової участі у створенні і розвитку соціальної та інженерно-

транспортної інфраструктури міста Києва у зв’язку із будівництвом житлово, 

готельно-офісного, торгівельного комплексів з наземними та підземними  

паркінгами по Наддніпрянському шосе, 2-а у Голосіївському районі м. Києва, 

повідомляємо. 

Відповідно до  Порядку залучення, розрахунку розміру і використання 

коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, 

затвердженого рішенням Київської міської ради від 15.11.2016 № 411/1415  

(в редакції рішення Київської міської ради від 19.12.2019 № 460/8033) всі 

Про надання інформації 

та копій документів 
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замовники, що здійснюють або мають намір здійснити на території м. Києва 

нове будівництво або реконструкцію об’єктів (у разі збільшення загальної 

площі об’єкта), зобов’язані сплачувати пайові кошти на розвиток соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури міста, крім випадків, передбачених 

законодавством. Сплата пайової участі здійснюється до введення об’єкту в 

експлуатацію на підставі договору, укладеному з Департаментом економіки та 

інвестицій відповідно до звернення замовника та наданих ним документів. 

Згідно пошуку в системі електронного документообігу «АСКОД», 

звернення від Товариства з обмеженою діяльністю «ЕКВІЛІБРІУМ ТРЕЙД» у 

зв’язку із будівництвом житлово, готельно-офісного, торгівельного комплексів 

з наземними та підземними  паркінгами по Наддніпрянському шосе, 2-а для 

укладення договору пайової участі не надходили, відповідно, Товариство з 

обмеженою діяльністю «ЕКВІЛІБРІУМ ТРЕЙД» у зв’язку із вищезазначеним 

будівництвом з Департаментом економіки та інвестицій договори пайової 

участі не укладало, пайові кошти на створення і розвиток соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва до міського бюджету  

не перераховувалися, довідки про виконання умов пайової участі або про 

відсутність зобов’язання по сплаті пайової участі не надавалися. 

Разом з наведеним інформуємо, між Департаментом економіки та 

інвестицій та Товариством з обмеженою діяльністю «ЕКВІЛІБРІУМ ТРЕЙД» 

(Забудовник) укладено договір пайової участі у створенні соціальної та 

інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва від 15.09.2016 № 240  

(далі договір пайової участі від 15.09.2016 № 240) у зв’язку із будівництвом 

будівель охорони літ. «А», літ. «Б», літ. «В», літ. «Г» в складі проекту 

будівництва житлового, готельно-офісного, торгівельного комплексів з 

наземними та підземними  паркінгами по Наддніпрянському шосе, 2-а у 

Голосіївському районі м. Києва. 

Умови договору пайової участі від 15.09.2016 № 240 виконано, 

Забудовником перераховано пайовий внесок у сумі 71 678,00 грн, про що 

Департаментом економіки та інвестицій видано довідку від 03.10.2016  

№ 050/08-8203 (копія додається). Заборгованість відсутня. 

 

Додаток: на 1 арк. в 1 прим. 

 

 

З повагою 

 

Директор                     Наталія МЕЛЬНИК 

 
 
Олена Воробйова 202-76-54 


