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Про надання iнформацii
та скан-копii документiв

У Щепартаментi економiки та iнвестицiй виконавчого органу КиiвськоТ
мiськоi ради (Киiвськоi MicbKoi державноТ адмiнiстрацiТ) (далi - !епартамент
економiки та iнвестицiЙ) на виконання доручення заступника керiвника апарату
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (КиiвськоТ мiськоi державноТ
адмiнiстрацii) С. Ситнiченка вiд 20.08.20l9 Ns 3510(з) розглянуто Ваш запит на
iнформацiю стосовно надання копiй договору пайовоi участi у cTBopeHHi i
розвитку соцiальноi та iнженерно-транспортноТ iнфраструктури MicTa Киева вiд
18.09.2008 J\Ъ 564, укладеного з ТОВ <Мрiя-Iнвест> у зв'язку iз булiвництвом
торговельного-розваж€LгIьного комплексу з пiдземним паркiнгом на проспектi
Миколи Бажана та вулицi Ревучького (в районi озера Вирлиця) у Щарницькому
районi м. Кисва та, в межах компетенцiТ, повiдомляемо.

Згiдно з частиною другою cTaTTi 19 Конститучii Украiни органи
державноТ влади та органи мiсцевого самоврядування, ik посадовi особи
зобов'язанi дiяти лише на пiдставi, в межах повноважень та у спосiб, що
передбаченi Конституцiею та законами УкраТни.

!епартамент економiки та iнвестицiй листом вiд 19.08.2019
Ns 050/18-4862 (копiя дода€ться) направив Вам скан-копiТ договору пайовоТ

участi у cTBopeHHi i розвитку соцiальноi та iнженерно-транспортноi
iнфраструктури MicTa Киева вiд 18.09.2008 JЮ 564, додатковоТ угоди
вiд 26,04.20|0 М 1, додатковоI угоди вiд 26.|0.20|5 J\Ъ 2, укладених з

ТОВ <Мрiя-Iнвест)) у зв'язку iз будiвничтвом торговельного-розваж€шьного
комплексу з пiдземним паркiнгом на просп. Миколи Бажана та вул. Ревуцького
(в районi озера Вирлиця) у Щарницькому районi м. Кисва та довiдки про
надходження коштiв згiдно зазначеного договору пайовоi участi на електронну
Пошту ] foi+request-5 299 1 -е93 2 7ебс@dо stup.pravda. соm.uа.

f,одаток: скан-копii листа вiд 19.08.2019 J\Ъ 050/l8-4862 з додатками до
нього в електронному виглядi на 28 арк. в 1
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