
Інформаційні повідомлення станом на 31.01.2022 
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 23,5 кв. м, розташовані за адресою: 

м. Київ, вул. Басейна, 3, які обліковуються на балансі комунального підприємства 

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

 

https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2021-12-31-000031-1 

https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-01-28-000004-1 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ _ БАСЕЙНА 3 

2 

нежитлове приміщення (літ А) загальною площею 11,0 кв.м, розташоване за адресою: 

м. Київ, вул. Заболотного Академіка, 46, яке обліковується на балансі КП «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Голосіївського району м. Києва» 

 

https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-07-000001-3 

https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-01-28-000003-1 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ_ЗАБОЛОТНОГО 46 

3 

нежитлові приміщення (літ. А) загальною площею 196,6 кв. м, розташовані за 

адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 13, які обліковуються на балансі 

комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Печерського району м. Києва» 

 

https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-07-000004-3 

https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-01-28-000006-1 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ_ДРУЖБИ НАРОДІВ 13 

4 

нежитлові приміщення (літ. Б) загальною площею 105,9 кв. м, розташовані за 

адресою: м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, 4, які обліковуються на балансі 

комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» 

 

https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2021-12-31-000027-1 

https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-01-28-000005-1 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ_ШЕВЧЕНКА 4 

5 

нежитлові приміщення (літ. А) загальною площею 121,0 кв. м, розташовані за 

адресою: м. Київ, Крутий узвіз, 5, які обліковуються на балансі комунального 

підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського 

району м. Києва» 

 

https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-08-000028-1 

https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-01-28-000007-1 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ_КРУТИЙ УЗВІЗ 5 

6 

нежитлові приміщення (літ. А) загальною площею 137,8 кв. м, розташовані за 

адресою: м. Київ, вул. Арсенальна, 17, які обліковуються на балансі комунального 

підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського 

району м. Києва» 

 

https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-09-000031-2 

https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-01-28-000008-1 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ_АРСЕНАЛЬНА 17 

https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2021-12-31-000031-1
https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-01-28-000004-1
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/da5e7b4eccba4fe5a0fb392503040cfc?KeyID=99379056&Signature=lu0u4YDgYe7deNbo8nLskzGe792KZgREHinRAP0lxWhK68OfpO7CW2AvuzkJIT93ze%252BITiUAIpf9hRP8TG90Bg%253D%253D
https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-07-000001-3
https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-01-28-000003-1
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/c897c54eb80e4e5380fb1eb15ad47328?KeyID=99379056&Signature=JqPsWScr2jQXkYQk2%2FG1fzGnufN73%2FuINvLkaM3A7IAuHWEYWYUGnZxdzPZlqCnMZkisnV0soIK1trHU3Qw3Dg%253D%253D
https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-07-000004-3
https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-01-28-000006-1
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/09a4355534094cfb86ad47092e01ba46?KeyID=99379056&Signature=3ts2ti42djkPAKRjr4zZ2stdJCkqoVPdrAEyMxnmkk1XoHAZt%2FiMbkYSiSQu%252BCgkYDuhUWKZYG%2F%2Fw6nXSow2AA%253D%253D
https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2021-12-31-000027-1
https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-01-28-000005-1
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/0894f7f9fb144adbbefc7e39ea0cd7db?KeyID=99379056&Signature=DK4KcaEzDbJTzRxhERZOHl70PGs7QahHNgusmtGtzw5uv15fi3EGW6tu4de89RSgLyDjyCE%252BVHxWZhYN8IgxDw%253D%253D
https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-08-000028-1
https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-01-28-000007-1
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/aa30a60b25194e09b0249e2ad8d4640a?KeyID=99379056&Signature=BrmSXoZJu8AVwR9VN7xU1EKrXd2DjgRq5JwKQAXnRoVStJuxsW2UAF2LIjF0oLzhotlnmCxFh14HWDhpKltPBA%253D%253D
https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-09-000031-2
https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-01-28-000008-1
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/0f9835c8e9e5406bb95a4339433b926a?KeyID=99379056&Signature=HDSw8O5wNETb%2FRpJzmxHH%2F%2F333edOh%2FrzgePod1vOhvOfTmfsUOO6rWNtMpByAklYnADFeNVoFk1WFWul2oeCw%253D%253D


7 

нежитлове приміщення (літ. А) загальною площею 150,4 кв. м, розташоване за 

адресою: м. Київ, Печерський узвіз, 18, яке обліковується на балансі комунального 

підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського 

району м. Києва» 

 

https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-09-000033-2 

https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-01-28-000009-1 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ_ПЕЧЕРСЬКИЙ УЗВІЗ 18 

8 

нежитлові приміщення (літ. А) загальною площею 215,4 кв. м, розташовані за 

адресою: м. Київ, бульв. Приймаченко Марії, 2, які обліковуються на балансі 

комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Печерського району м. Києва» 

 

https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-09-000035-2 

https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-01-28-000010-1 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ_ПРИЙМАЧЕНКО 2 

9 

нежитлова будівля (літ. А) загальною площею 160,7 кв. м, розташована за адресою: м. 

Київ, вул. Ізюмська, 3, яка обліковується на балансі комунального підприємства 

«Київпастранс» 

 

https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-09-000048-2 

https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-01-28-000011-1 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ_ ІЗЮМСЬКА 3 

10 

нежитлові приміщення (літ. А) загальною площею 16,9 кв. м, розташовані за адресою: 

м. Київ, просп. Перемоги, 60, які обліковуються на балансі комунального 

підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Шевченківського району м. Києва» 

 

https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-09-000071-2 

https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-01-28-000012-1 

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ_ПЕРЕМОГИ 60 

 

https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-09-000033-2
https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-01-28-000009-1
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/80d4d6dc81194ebfba8e88f16208010b?KeyID=99379056&Signature=8BA7XAWErVJn9yOukdP%2FMMRTCmZds2iOEPmZmaNwN5HutGQu%2FWZj374q6IpfBU8RMJtO11v2cLsEsa4uhD3IAg%253D%253D
https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-09-000035-2
https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-01-28-000010-1
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/64f2f97892794da29911618af128ae38?KeyID=99379056&Signature=NuMaon1bprYTfXxLeY043xOfLhDC8C9b%2Fzx36AduT6M5ee1qtnnI%252BMB8CnHZgzJCXBBZ86KjaKEA40Kb8CCmDA%253D%253D
https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-09-000048-2
https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-01-28-000011-1
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/b083578e098947be8a651631f664faa4?KeyID=99379056&Signature=Qi95vL6eECsK72uS%252BxbLIzKiH6u9nYatdVYr59JCBht5WgDTM%2F386LXWlk8RGA%2FCGmUuy6U4ihSmpc8TY1vNCA%253D%253D
https://prozorro.sale/registries/UA-AR-P-2022-01-09-000071-2
https://prozorro.sale/planning/UA-LR-SSP-2022-01-28-000012-1
https://public.docs.ea2.openprocurement.net/get/078fa98274ed46a7b4a5858ca101849d?KeyID=99379056&Signature=nNXITkNw5pSdjHGAGVn1ij%252BelJ7x1mxOdKaAUJiQ%252B4cAedWXBziTfqIGjk3RhcBI0Zhsgdjk2lSLnSTLE%2FQ1Dw%253D%253D

