
Інформаційні повідомлення станом на 22.02.2022 

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 (літ. А) загальною площею 12,8 кв. м, розташовані за адресою: 

м. Київ, вул. Пулюя Івана, 5, які обліковуються на балансі комунального підприємства 

«Київжитлоспецексплуатація» 

 

https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-06-000018-1 

https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-02-18-000004-2 

 

 

Інформаційне повідомлення Пулюя 5 

2 

Нежитлові приміщення (літ. А) загальною площею 59,5 кв. м, розташовані за адресою: 

м. Київ, вул. Борщагівська, 128, які обліковуються на балансі комунального 

підприємства «Київжитлоспецексплуатація» 

 

https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2021-12-31-000016-1 

https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-02-18-000005-2 

 

 

Інформаційне повідомлення Борщагівська 128 

3 

Нежитлове приміщення (літ. А) загальною площею 14,4 кв. м, розташоване за 

адресою: м. Київ, вул. Підлісна, 3, яке обліковується на балансі комунального 

підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Святошинського району м. Києва» 

 

https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-07-000014-3 

https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-02-18-000006-2 

 

 

Інформаційне повідомлення Підлісна 3 

4 

Нежитлове приміщення (літ. А) загальною площею 83,5 кв. м, розташоване за 

адресою: м. Київ, бульвар Гавела Вацлава (бульвар Лепсе Івана), 7-В, яке 

обліковується на балансі комунального підприємства «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Солом’янського району м. Києва» 

 

https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-08-000017-1 

https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-02-18-000007-2 

 

 

Інформаційне повідомлення Гавела Вацлава 7-В 

5 

Нежитлові приміщення (літ. А) загальною площею 105,9 кв. м, розташовані за 

адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 16, які обліковуються на балансі комунального 

підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Шевченківського району м. Києва» 

 

https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-08-000030-1 

https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-02-18-000008-2 

 

 

Інформаційне повідомлення Шолуденка 16 

https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-06-000018-1
https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-02-18-000004-2
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/84ccd3a939f44f8199cdb8fc210dd869?KeyID=99379056&Signature=PLd7QFuHwGRWr1PI9bn5FQwu2Xr8Ild6Qb57a8KsMlWjJfDr9I329Q76CNuD7u4YQwOcnIopMoTE7NIO7lG3Cw%253D%253D
https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2021-12-31-000016-1
https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-02-18-000005-2
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/ed5a03f0a41c44e391b45da8af6c7bb9?KeyID=99379056&Signature=SuiJkI2MLBdg5JPzZPctpLX%2F0VT13YNsYDCQYFJqgO6ty6qDdB3FLi4TRtuELUhmMy8ufxbzLXXureXEPEPFBg%253D%253D
https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-07-000014-3
https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-02-18-000006-2
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/6b895e3922b24e37a40d2301ecccc6e3?KeyID=99379056&Signature=eaZSzCXXYVdYUOHzaupOZ8UVhUZauj2bC3sgYFYNPALk1hNDmsfSQZCs%252BI7C%2FpG1jbWqlJzavTlD9aXcc%2FzPBA%253D%253D
https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-08-000017-1
https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-02-18-000007-2
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/44b973fc5b024bacb906e901e7e21c76?KeyID=99379056&Signature=drcMMRz1W9mZWkFBpUbLXMJW%252BOqnvRx99WgRbYCZojRn3nFqb4PLa2U3wFC%252Ba1IkCgVKg5vXNLj2on8%2Fum9bCA%253D%253D
https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-08-000030-1
https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-02-18-000008-2
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/d075838aeffa402a99659507be6ba5b9?KeyID=99379056&Signature=wQHBbfZIwiudnwofjhXRwJ0H0BI0XrVhUcv9vf3mJDWHMsaayN8EjOAt0mhUhq9fx7m7NPW1gOeZRy2WhS%2F3Aw%253D%253D


6 

Нежитлові приміщення (літ. А) загальною площею 213,6 кв. м, розташовані за 

адресою: м. Київ, вул. Тулузи, 14, які обліковуються на балансі комунального 

підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Святошинського району м. Києва» 

 

https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-09-000030-2 

https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-02-18-000009-2 

 

 

Інформаційне повідомлення Тулузи 14 

7 

Нежитлові приміщення (літ. А) загальною площею 77,2 кв. м, розташовані за адресою:  

м. Київ, вул. Заслонова Костянтина, 3, які обліковуються на балансі комунального 

підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького 

району м. Києва» 

 

https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-09-000042-2 

https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-02-18-000012-2 

 

 

Інформаційне повідомлення Заслонова Костянтина 3 

8 

Нежитлові приміщення (літ. А) загальною площею 89,4 кв. м, розташовані за адресою:  

м. Київ, вул. Литвинського Юрія, 33, які обліковуються на балансі комунального 

підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дарницького 

району м. Києва» 

 

https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-09-000043-2 

https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-02-18-000013-2 

 

 

Інформаційне повідомлення Литвинського Юрія 33 

9 

Нежитлові приміщення (літ. А) загальною площею 77,2 кв. м, розташовані за адресою:  

м. Київ, вул. Білгородська, 12, які обліковуються на балансі комунального 

підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Солом’янського 

району м. Києва» 

 

https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-09-000045-2 

https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-02-18-000014-2 

 

Інформаційне повідомлення Білгородська 12 

10 

Машиномісце № 23 (літ. А) загальною площею 16,1 кв. м, розташоване за адресою:  

м. Київ, вул. Московська, 46/2, яке обліковується на балансі комунального 

підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського 

району м. Києва» 

 

https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2021-12-31-000039-1 

https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-02-18-000015-2 

 

Інформаційне повідомлення Московська 46 

 

https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-09-000030-2
https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-02-18-000009-2
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/15d5d89311d9419a882218a27fa5c24e?KeyID=99379056&Signature=ODihYW4d8KSOxCj5qxkiQXy85n2KP2cuNtYVzIkEYbpNlYowUnJpsssSS54%2FKYLZRnN5EsuRLXY3v57WMrOkDQ%253D%253D
https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-09-000042-2
https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-02-18-000012-2
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/ba6f1c87a20c4de0bef505811c4966ed?KeyID=99379056&Signature=NWlqHkyD8ywW%2FYJiLi6YzPDWxGMQQmX8wpsNvL1xTHq33o6Yu2PVxMakmPA2d4ljoL9VnortLiJ6%252B7jhYS7OCg%253D%253D
https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-09-000043-2
https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-02-18-000013-2
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/a4959e6290644fb5af956559f673fc96?KeyID=99379056&Signature=oDCix4SaQc5OaL7FX3UTUK5i6KM6rGiPCNQ8oFbvWC6Sd9bqe11ze3tMeK7HusO3OmKIY3nH49I5E1lm2AYTDg%253D%253D
https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-09-000045-2
https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-02-18-000014-2
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/efaa14cb5d1646078803ca6b1d83321c?KeyID=99379056&Signature=y4AKbS%2FEBVts1bv985IVp5H1PWA9sye3SGNkTUnnQCj1sn%2FjXRQS4DxXC97%252BxHgZNA8dQLAHWqTA2KUpLuppDQ%253D%253D
https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2021-12-31-000039-1
https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-02-18-000015-2
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/7a4e4def528647c089eb08f0990c3858?KeyID=99379056&Signature=ogQ5aFDwR3DaZHi2KkBPOWMxgVkIk6DmTQM2tHyOHCz%252Bi9cQeZYLso8Pdy73stGdqRRQPurw0l%252B%2FkwX0ZsYRAg%253D%253D

