
Інформаційні повідомлення станом на 02.04.2020 
про проведення продажу об’єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади міста Києва  

в ЕТС «ПрозорроПродажі»  
 № 

п/п 
Об’єкт малої приватизації Інформаційне повідомлення 

1 

Нежитлові приміщення загальною площею 23,6 кв. м, розташовані за адресою: м. Київ, 

вул. Коласа Якуба, 6 б, які обліковуються на балансі комунального підприємства 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» 

https://prozorro.sale/ssp_object/UA-AR-P-2020-03-03-000003-3 

https://prozorro.sale/ssp_information/UA-LR-SSP-2020-03-31-
000004-2 

 
Коласа Якуба 6 б 

2 

Нежитлове приміщення літ. «А» загальною площею 109,4 кв. м, розташованого за 

адресою: м. Київ, просп. Перемоги, 73/1, яке обліковується на балансі комунального 

підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського 

району м. Києва» 

https://prozorro.sale/ssp_object/UA-AR-P-2020-03-03-000005-3 

https://prozorro.sale/ssp_information/UA-LR-SSP-2020-03-31-
000005-2 

 
Перемоги проспект,  73/1 

3 

Нежитлове приміщення літ. «А» загальною площею 21,5 кв. м, розташоване за адресою: м. 

Київ, пров. Червонозаводський, 2/13, яке обліковується на балансі комунального 

підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського 

району м. Києва» 

https://prozorro.sale/ssp_object/UA-AR-P-2020-03-03-000006-3 

https://prozorro.sale/ssp_information/UA-LR-SSP-2020-03-31-
000006-2 

 
Червонозаводський, 2/13 

4 

Нежитлове приміщення літ. «А» загальною площею 14,8 кв. м, розташоване за адресою: м. 

Київ, вул. Симиренка, 22-Б, яке обліковується на балансі комунального підприємства 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» 

https://prozorro.sale/ssp_object/UA-AR-P-2020-03-03-000007-3 

https://prozorro.sale/ssp_information/UA-LR-SSP-2020-03-31-
000007-2 

 
Симиренка, 22-Б, 14,8 кв.м 

5 

Нежитлове приміщення літ. «А» загальною площею 13,4 кв. м, розташоване за адресою: м. 

Київ, вул. Симиренка, 22-Б, яке обліковується на балансі комунального підприємства 

«Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Святошинського району м. Києва» 

https://prozorro.sale/ssp_object/UA-AR-P-2020-03-03-000008-3 

https://prozorro.sale/ssp_information/UA-LR-SSP-2020-03-31-
000008-2 

 
Симиренка, 22-Б, 13.4 кв.м 

6 

Нежилі приміщення (літ. А) загальною площею 108,3 кв.м, розташовані за адресою: м. 

Київ, вул. Ружинська, 18/59, які обліковуються на балансі КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» 

https://prozorro.sale/ssp_object/UA-AR-P-2020-03-03-000009-3 

https://prozorro.sale/ssp_information/UA-LR-SSP-2020-03-31-
000009-2 

 
Ружинська, 18/59 

7 

Нежитлове приміщення (літ. А) загальною площею 10,8 кв. м, розташоване за адресою: м. 

Київ, вул. Білоруська, 30, яке обліковується на балансі КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» 

https://prozorro.sale/ssp_object/UA-AR-P-2020-03-03-000010-3 

https://prozorro.sale/ssp_information/UA-LR-SSP-2020-03-31-
000010-2 

 
Білоруська, 30 

8 

Нежитлові приміщення (літ. А) загальною площею 44,4 кв. м, розташовані за адресою: м. 

Київ, вул. Грекова Академіка, 26, які обліковуються на балансі КП «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» 

https://prozorro.sale/ssp_object/UA-AR-P-2020-03-03-000011-3 

https://prozorro.sale/ssp_information/UA-LR-SSP-2020-03-31-
000011-2 

 
Грекова Академіка, 26 

 

https://prozorro.sale/ssp_object/UA-AR-P-2020-03-03-000003-3
https://prozorro.sale/ssp_information/UA-LR-SSP-2020-03-31-000004-2
https://prozorro.sale/ssp_information/UA-LR-SSP-2020-03-31-000004-2
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/f8786ad545b94db393317cc94eeec861?KeyID=99379056&Signature=Xnoe7I80SLYBgIYjDHH62VhrjoRsdmh5tVF1YgVL0oNmkWXwadJf%2FkVFMauBIR8NEzKpCiiFQLmBCXZTsw2mBA%253D%253D
https://prozorro.sale/ssp_object/UA-AR-P-2020-03-03-000005-3
https://prozorro.sale/ssp_information/UA-LR-SSP-2020-03-31-000005-2
https://prozorro.sale/ssp_information/UA-LR-SSP-2020-03-31-000005-2
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/62e4af6d9bba4b1e9bed7035c4b105e7?KeyID=99379056&Signature=4nybzJcrHuaJ8FwyPTJo%252BMkeWhCfB89pWPeTJ1T7DOPdeiVBIkpLGWsb0k6xPEha%2FWlplpgZkfWpGJxlgP6dCw%253D%253D
https://prozorro.sale/ssp_object/UA-AR-P-2020-03-03-000006-3
https://prozorro.sale/ssp_information/UA-LR-SSP-2020-03-31-000006-2
https://prozorro.sale/ssp_information/UA-LR-SSP-2020-03-31-000006-2
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/565ed8d705af4ea28689fc755420a231?KeyID=99379056&Signature=mo6ZW%252Bu2%252BT0LViQuQgbfhwd23ZKK73MAzmMDWYV5Q8mGLav1BfnjipVb5c28zg0Y0wo1zo8YxywxiJZwYIn2Cg%253D%253D
https://prozorro.sale/ssp_object/UA-AR-P-2020-03-03-000007-3
https://prozorro.sale/ssp_information/UA-LR-SSP-2020-03-31-000007-2
https://prozorro.sale/ssp_information/UA-LR-SSP-2020-03-31-000007-2
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/49d4cb0c2adb4b1ca3f85bfcfd5d51b9?KeyID=99379056&Signature=Tj4SrkvyR%2FNdOXkEyusfDRoQB2OlV6sNxSFeNgR00O8tFeL%2FZCdxNDwvWgkplB%2FSEFPZ4fMybLkXTyjMrIXWDQ%253D%253D
https://prozorro.sale/ssp_object/UA-AR-P-2020-03-03-000008-3
https://prozorro.sale/ssp_information/UA-LR-SSP-2020-03-31-000008-2
https://prozorro.sale/ssp_information/UA-LR-SSP-2020-03-31-000008-2
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/0c290df0648f4ea089fc20695257951b?KeyID=99379056&Signature=JPH8ltA4Re1oc%2Ft8H5ngAXIAmmKIgEehFvm0H2RkKHzQeqU2tqSp1KkxVm41LSZOiYO6sRBFrw29cLGLwzUVCw%253D%253D
https://prozorro.sale/ssp_object/UA-AR-P-2020-03-03-000009-3
https://prozorro.sale/ssp_information/UA-LR-SSP-2020-03-31-000009-2
https://prozorro.sale/ssp_information/UA-LR-SSP-2020-03-31-000009-2
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/3f1f3ea693e1406fafbadc2f2f154dec?KeyID=99379056&Signature=2wq5F3pUOCZNMbTyje7r5T%2FlrehxbN6DoGi77jknbPebJX1kcMSu%2F%252Ba%252BhxfsByc3Paph7StRy0N0gXuN00OhBQ%253D%253D
https://prozorro.sale/ssp_object/UA-AR-P-2020-03-03-000010-3
https://prozorro.sale/ssp_information/UA-LR-SSP-2020-03-31-000010-2
https://prozorro.sale/ssp_information/UA-LR-SSP-2020-03-31-000010-2
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/f60c53a22fd84c20b7367c1fee89b56c?KeyID=99379056&Signature=ilDxOxxAjBA7yh05T3E42xUbjxb6CZijFRZJ94paYBKQMpw4ECthgztz2H7AQATEH8ysYbUNwYlMYghQvtSMBg%253D%253D
https://prozorro.sale/ssp_object/UA-AR-P-2020-03-03-000011-3
https://prozorro.sale/ssp_information/UA-LR-SSP-2020-03-31-000011-2
https://prozorro.sale/ssp_information/UA-LR-SSP-2020-03-31-000011-2
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/ed60e10d74a34fa59dfc6bc6701173dc?KeyID=99379056&Signature=Nlix72C0WiTSee4ZX9ATGPwVZhpKpUjIVQmuNuwz%2FvtKbvvR0ljPXiY6uqsfZ3yBaF4OOww8sd9wqcO5PXRXBQ%253D%253D

