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Про надання iнформацiТ
та скан-копii документiв

У !епартаментi економiки та iнвестицiй виконавчого органу КиТвськоТ
MicbKoi ради (КиiвськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстрацiТ) (далi - !епартамент
економiки та iнвестицiй) на виконання доручення керiвника апарату
виконавчого органу КиIвськоТ MicbKoT рали (Киiвськоi MicbKoT державноi
адмiнiстрацiТ) Загуменного Д.М. вiд 15.08.2019 J\b 3а39(з) розглянуто Ваш запит
на iнформацiю стосовно договору пайовоТ участi у cTBopeHHi i розвитку
соцiальноi та iнженерно-транспортноТ iнфраструктури MicTa Кисва вiд
18.09.2008 N9 564, укладеного з ТОВ <Мрiя-Iнвест)) у зв'язку iз булiвництвом
торговельного-розважального комплексу з пiдземним паркiнгом на проспектi
Миколи Бажана та вулицi Ревуцького (в районi озера Вирлиця) у !арницькому
районi м. Киева та повiдомляемо.

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

Щепартамент економiки та iнвестицiй, в межах компетенцii, направляе
скан-копii договору пайовоТ участi у cTBopeHHi i розвитку соцiальноТ та
iнженерно-транспортноТ iнфраструктури MicTa Кисва вiд 18.09.2008 J\Ъ 564,

додатковоi угоди вiд 26.04.2010 Jф 1, додатковоi угоди вiд 26.|0.2015 J\Ъ 2,

укладених з ТОВ <Мрiя-Iнвест)) у зв'язку iз булiвничтвом торговельного-

розважаJIьного комплексу з пiдземним паркiнгом на просп. Миколи Бажана та
вул. Ревуцького (в районi озера Вирлиця) у Дарницькому районi м. Киева та
довiдки про надходження коштiв згiдно зазначеного договору пайовоТ участi.

Щодаток: скан-копiТ в електронному виглядi на 26 арк.
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flепартамент економiки та iнвестицiй виконавчого органу КиТвськоТ MicbKoT ради (КМ[А))

f|овiдка про надходження коштiв
за перiод з 01.01.2008 - 07.08.2019 рр.

Органiзацiя/установа: ТОВ "Мрiя-tнвест" За flоговором Ns 564 вiд 18.09.2008р.
flарницький р-н
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Виконуючий обов'язки директор
flепартаменry економiки та iнвестицiй ВО
кмр (кмдА)

Начальник вiддiлу - головний бухгалтер
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