
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» 

 

№ 

п/п 

№ позиції у 

відповідном

у переліку 

додатку до 

рішення 

Київради 

від 

27.02.2020 

№ 138/8308 

Об’єкт малої приватизації 

Номер та дата 

наказу 

Департаменту 

комунальної 

власності м. Києва 

«Про прийняття 

рішення про 

приватизацію 

об’єкта малої 

приватизації 

1 13 

Нежитлове приміщення (літ. А) загальною площею 97,5 кв. м, розташоване за адресою: м. Київ,                             

вул. Михайлівська, 9, яке обліковується на балансі комунального підприємства «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Шевченківського району м. Києва» 

№ 25/1-ПР  

від 17.03.2020 

2 15 

Гараж, машиномісце № 22 загальною площею 15,9 кв. м, розташованого за адресою: м. Київ,  

вул. Московська, 46/2, який обліковується на балансі комунального підприємства «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» 

№ 23/1-ПР  

від 17.03.2020 

3 16 

Гараж, машиномісце № 4 (літ. А) загальною площею 20,6 кв. м, розташованого за адресою: м. Київ, 

вул. Московська, 46/2, який обліковується на балансі комунального підприємства «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» 

№ 20/1-ПР  

від 17.03.2020 

4 17 

Гараж, машиномісце № 19 (літ. А) загальною площею 23,0 кв. м, розташованого за адресою: м. Київ, 

вул. Московська, 46/2, який обліковується на балансі комунального підприємства «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» 

№ 22/1-ПР  

від 17.03.2020 

5 18 

Гараж, машиномісце № 41 загальною площею 32,6 кв. м, розташованого за адресою: м. Київ,  

вул. Московська, 46/2, який обліковується на балансі комунального підприємства «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» 

№ 21/1-ПР  

від 17.03.2020 

6 22 

Нежитлова будівля (літ. А) загальною площею  395,0 кв. м, розташована за адресою: м. Київ,  

вул. Краснокутська, 4,  яка обліковується на балансі комунального підприємства «Київжитлоспец-

експлуатація» 

№ 15/1-ПР  

від 16.03.2020 

7 25 

Нежитлові приміщення (літ. А) загальною площею 206,9 кв.м, розташовані за адресою: м. Київ,  

вул. Іоанна Павла ІІ, 10, корп. 1, які обліковуються на балансі комунального підприємства «Керуюча 

компанія з обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» та передані в орендне 

користування Товариству з обмеженою відповідальністю «Градо Інвест» 

№ 16/1-ПР 

від 16.03.2020 

8 29 
Нежитлові приміщення (літ. А) загальною площею 41,5 кв. м, розташовані за адресою: м. Київ,  

вул. Нижній Вал, 37/20, які обліковуються на балансі комунального підприємства «Керуюча 

№ 17/1-ПР 

від 16.03.2020 



компанія з обслуговування житлового фонду Подільського району м. Києва» та передані в орендне 

користування Товариству з обмеженою відповідальністю «Центр розвитку молоді та юнацтва» 

9 30 

Нежитлове приміщення (літ. Б) загальною площею 38,1 кв. м, розташоване за адресою: м. Київ,  

вул. Мечнікова, 18, яке обліковується на балансі комунального підприємства «Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду Печерського району м. Києва» та передане в орендне 

користування Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансові ініціативи» 

№ 18/1-ПР 

від 16.03.2020 

10 31 

Нежитлові будівлі (літ. Б, літ. В, літ. Г), тенісні корти (№ 1-9) загальною площею 7593,1 кв.м, 

розташовані за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 63, які обліковуються на балансі 

комунального підприємства «Київжитлоспецексплуатація» та передані в орендне користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕНІСНА ГРУПА «СМЕШ» 

№ 24/1-ПР  

від 17.03.2020 

11 82 

Нежитлова будівля (літ. В) загальною площею 189,7 кв.м, розташована за адресою: м. Київ, 

Столичне шосе, 11, яка обліковується на балансі приватного акціонерного товариства 

«АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ» та передана в орендне користування 

Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕКВІЛІБРІУМ ТРЕЙД» 

№ 19/1-ПР  

від 17.03.2020 

12 106 

Нежитлове приміщення (літ. А) загальною площею 142,2 кв. м, розташоване за адресою: м. Київ,                         

вул. Івана Мазепи, 4/6 яке обліковується на балансі КП «Керуюча компанія з обслуговування 

житлового фонду Печерського району м. Києва» 

№ 14/1-ПР  

від 16.03.2020 

 


