
Інформація  

про прийняття рішення про приватизацію відповідно до пункту 1 рішення Київської міської ради  

від 20.12.2018 № 545/6596 «Про питання приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва,  

що належить до об’єктів малої приватизації» 

 
№ з/п № позиції у 

відповідному 

переліку додатку 1 

до рішення 

Київради від 

31.03.2011 

№ 100/5487 

 

 

Об’єкт малої приватизації 

Номер та дата наказу 

Департаменту 

комунальної 

власності 

м. Києва 

1 7 Нежилі приміщення з № 1 по № 33 (групи приміщень № 127) (в літ. А') загальною площею 322,3 кв. м, які розташовані 

за адресою: м. Київ, вул. Мурашка Миколи, будинок 4/2,  

(реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 

16291280000), що перебувають на балансі комунального підприємства Київжитлоспецексплуатація» 

№ 1/1-ПР 

від 28.01.2019 

2 224 Нежитлове приміщення, група приміщень № 142 (в літ. А) загальною площею 144,3 кв. м, які розташовані за адресою: 
м. Київ, бульвар Верховної Ради, будинок 22 (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі 

речових прав на нерухоме майно: 145263980366), що перебувають на балансі комунального підприємства 

Київжитлоспецексплуатація» 

№ 2/1-ПР 
від 28.01.2019 

3 163 Нежилі приміщення з № 1 по № 7 (групи приміщень № 60) (літ. «А») загальною площею 137,4 кв. м, які розташовані за 

адресою: м. Київ, вул. Барбюса Анрі (теперішня назва - Василя Тютюнника), будинок 58/1, (реєстраційний номер 

об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 149063080382), що перебувають на 

балансі комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. 

Києва» 

№ 3/1-ПР 

від 28.01.2019 

4 134 Нежитлові приміщення з № 1 по № 6 (група приміщень № 246) літ. «А» загальною площею 74,8 кв. м, які розташовані 

за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, будинок 38,  (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1355291680000), що перебувають на балансі комунального підприємства 

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

№ 4/1-ПР 

від 28.01.2019 

5 182 Нежитлове приміщення № 1 -11 групи приміщень № 48 в літ. «А» загальною площею 292,0 кв. м, яке розташоване за 

адресою: м. Київ, вул. Гусовського, будинок 8/10, (реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно: 1296339680000), що перебуває на балансі комунального підприємства 

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

№ 5/1-ПР 

від 12.02.2019 

6 239 Нежилі приміщення з № 1 по № 6 (групи приміщень № 1а) (в літ. А) загальною площею 43,5 кв. м, які розташовані за 

адресою: м. Київ, вулиця Воровського (теперішня назва - Бульварно-Кудрявська), будинок 14, (реєстраційний номер 

об’єкта нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно: 284928480000), що перебувають на 

балансі комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Шевченківського району 

м. Києва» 

№ 6/1-ПР 

від 12.02.2019 

7 2 Належний територіальній громаді міста Києва пакет акцій у кількості 4 528 672 шт., що становить 86,260419 % 

статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ - 3» (код за 

ЄДРПОУ - 05387618) 

 

№ 7/1-ПР 

від 12.02.2019 

8 171 Нежитлові приміщення (літ. А) загальною площею 62,2 кв. м, розташовані за адресою: м. Київ, вул. Паньківська, 10, 

які обліковуються на балансі комунального підприємства «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Голосіївського району м. Києва» та передані в орендне користування Приватному підприємству «РУССА-ТРЕВОЛ». 

№ 36/1-ПР 

від 11.10.2019  

 


