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1

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 37397216

Управління освіти 

дніпровської районної в 

місті Києві  державної 

адміністрації

02105, м.Київ 

проспект Миру, 

6А

332-46-70;

592-67-62;

592-67-69

нерухоме майно
нежитлове 

приміщення
 вул.Райдужна, 51 м. Київ 8036600000

Надання освітніх 

послуг

1 - 2 поверхи. Не 

потребує ремонту
413,80

2

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 37397216

Управління освіти 

дніпровської районної в 

місті Києві  державної 

адміністрації

02105, м.Київ 

проспект Миру, 

6А

332-46-70;

592-67-62;

592-67-69

нерухоме майно
нежитлове 

приміщення
 вул. Будівельників, 37 м. Київ 8036600000

Можливе 

надання в 

погодинну 

оренду для 

проведення 

занять з 

хореографії за 

графіком Пн.-Пт. 

з 18.00 до 20.00

3-4 поверхи. Не 

потребує ремонту
373,20

3

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 37397216

Управління освіти 

дніпровської районної в 

місті Києві  державної 

адміністрації

02105, м.Київ 

проспект Миру, 

6А

332-46-70;

592-67-62;

592-67-69

нерухоме майно
нежитлове 

приміщення
 пр-т Соборності, 3А м. Київ 8036600000

Розміщення 

Інклюзивно-

ресурсного 

центру. Без 

проведення 

аукціону.

1-2 поверхи. 

Потребує ремонту.
641,00

4

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 37397216

Управління освіти 

дніпровської районної в 

місті Києві  державної 

адміністрації

02105, м.Київ 

проспект Миру, 

6А

332-46-70;

592-67-62;

592-67-69

нерухоме майно
нежитлове 

приміщення
 вул.Березняківська, 30Б м. Київ 8036600000

Можливе 

надання в 

постійну оренду 

для розміщення 

буфету

1 поверх. Не 

потребує ремонту
5,00

5

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 37397216

Управління освіти 

дніпровської районної в 

місті Києві  державної 

адміністрації

02105, м.Київ 

проспект Миру, 

6А

332-46-70;

592-67-62;

592-67-69

нерухоме майно
нежитлове 

приміщення
 вул.Березнева, 5 м. Київ 8036600000

Можливе 

надання в 

постійну оренду 

для розміщення 

буфету

1 поверх. Не 

потребує ремонту
5,00

6

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 37397216

Управління освіти 

дніпровської районної в 

місті Києві  державної 

адміністрації

02105, м.Київ 

проспект Миру, 

6А

332-46-70;

592-67-62;

592-67-69

нерухоме майно
нежитлове 

приміщення
 вул.Каунаська, 2 м. Київ 8036600000

Можливе 

надання в 

постійну оренду 

для розміщення 

буфету

1 поверх. Не 

потребує ремонту
5,00

7

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 37397216

Управління освіти 

дніпровської районної в 

місті Києві  державної 

адміністрації

02105, м.Київ 

проспект Миру, 

6А

332-46-70;

592-67-62;

592-67-69

нерухоме майно
нежитлове 

приміщення
 вул.Плеханова, 2 м. Київ 8036600000

Можливе 

надання в 

постійну оренду 

для розміщення 

буфету

1 поверх. Не 

потребує ремонту
5,00

8

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 37397216

Управління освіти 

дніпровської районної в 

місті Києві  державної 

адміністрації

02105, м.Київ 

проспект Миру, 

6А

332-46-70;

592-67-62;

592-67-69

нерухоме майно
нежитлове 

приміщення
 вул. Ентузіастів, 29/3 м. Київ 8036600000

Можливе 

надання в 

постійну оренду 

для розміщення 

буфету

1 поверх. Не 

потребує ремонту
5,00

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду державного майна України

від 19.06.2020 № 1056

Вид потенційного 

об'єкта оренди 

Інформація про об'єкти, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду та які перебувають у переліках нерухомого майна, що може бути надано в оренду.

Найменування  

органу управління

Характеристика 

об'єкту оренди 

Назва 

потенційного 

об'єкта оренди 

Найменування 

балансоутримувача

Контактний 

телефон 

балансоутримувач

а

Регіон об'єкта 

оренди (область)

ПРИМІЩЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ПЕРШОГО ТИПУ

Код органу 

управління

Пропозиції щодо 

використання 

об'єкта оренди

№ п/п
 Площа об'єкта 

оренди кв. м

Адреса 

балансоутримувач

а

Місце знаходження нерухомого 

майна 

Код за 

ЄДРПОУ 

балансоутри

мувача

Код за 

класифікатором 

об'єктів 

адміністративно-

територіального 

устрою України 

для 

місцезнаходженн

я потенційного 

об'єкта оренди 



9

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 37397216

Управління освіти 

дніпровської районної в 

місті Києві  державної 

адміністрації

02105, м.Київ 

проспект Миру, 

6А

332-46-70;

592-67-62;

592-67-69

нерухоме майно
нежитлове 

приміщення
 вул. С.Стальського, 12 м. Київ 8036600000

Можливе 

надання в 

постійну оренду 

для розміщення 

буфету

1 поверх. Не 

потребує ремонту
5,00

10

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 37397216

Управління освіти 

дніпровської районної в 

місті Києві  державної 

адміністрації

02105, м.Київ 

проспект Миру, 

6А

332-46-70;

592-67-62;

592-67-69

нерухоме майно
нежитлове 

приміщення
 б-р Перова, 21 м. Київ 8036600000

Можливе 

надання в 

постійну оренду 

для розміщення 

буфету

1 поверх. Не 

потребує ремонту
5,00

11

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 37397216

Управління освіти 

дніпровської районної в 

місті Києві  державної 

адміністрації

02105, м.Київ 

проспект Миру, 

6А

332-46-70;

592-67-62;

592-67-69

нерухоме майно
нежитлове 

приміщення
 вул. І.Миколайчука, 9-А м. Київ 8036600000

Можливе 

надання в 

постійну оренду 

для розміщення 

буфету

1 поверх. Не 

потребує ремонту
5,00

12

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 37397216

Управління освіти 

дніпровської районної в 

місті Києві  державної 

адміністрації

02105, м.Київ 

проспект Миру, 

6А

332-46-70;

592-67-62;

592-67-69

нерухоме майно
нежитлове 

приміщення
 вул. О.Туманяна, 2 м. Київ 8036600000

Можливе 

надання в 

постійну оренду 

для розміщення 

буфету

1 поверх. Не 

потребує ремонту
5,00

13

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 37397216

Управління освіти 

дніпровської районної в 

місті Києві  державної 

адміністрації

02105, м.Київ 

проспект Миру, 

6А

332-46-70;

592-67-62;

592-67-69

нерухоме майно
нежитлове 

приміщення
 вул.Березняківська, 32 м. Київ 8036600000

Можливе 

надання в 

постійну оренду 

для розміщення 

буфету

1 поверх. Не 

потребує ремонту
5,00

14

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 37397216

Управління освіти 

дніпровської районної в 

місті Києві  державної 

адміністрації

02105, м.Київ 

проспект Миру, 

6А

332-46-70;

592-67-62;

592-67-69

нерухоме майно
нежитлове 

приміщення
 вул.Березняківська, 34 м. Київ 8036600000

Можливе 

надання в 

постійну оренду 

для розміщення 

буфету

1 поверх. Не 

потребує ремонту
5,00

15

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 37397216

Управління освіти 

дніпровської районної в 

місті Києві  державної 

адміністрації

02105, м.Київ 

проспект Миру, 

6А

332-46-70;

592-67-62;

592-67-69

нерухоме майно
нежитлове 

приміщення
 вул. Райдужна, 12 м. Київ 8036600000

Можливе 

надання в 

постійну оренду 

для розміщення 

буфету

1 поверх. Не 

потребує ремонту
5,00

16

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 37397216

Управління освіти 

дніпровської районної в 

місті Києві  державної 

адміністрації

02105, м.Київ 

проспект Миру, 

6А

332-46-70;

592-67-62;

592-67-69

нерухоме майно
нежитлове 

приміщення
вул. М.Кибальчича, 7 м. Київ 8036600000

Можливе 

надання в 

постійну оренду 

для розміщення 

буфету

1 поверх. Не 

потребує ремонту
5,00

17

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 37397216

Управління освіти 

дніпровської районної в 

місті Києві  державної 

адміністрації

02105, м.Київ 

проспект Миру, 

6А

332-46-70;

592-67-62;

592-67-69

нерухоме майно
нежитлове 

приміщення
 вул. міста Шалетт, 1А м. Київ 8036600000

Можливе 

надання в 

постійну оренду 

для розміщення 

буфету

1 поверх. Не 

потребує ремонту
5,00

18

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 37397216

Управління освіти 

дніпровської районної в 

місті Києві  державної 

адміністрації

02105, м.Київ 

проспект Миру, 

6А

332-46-70;

592-67-62;

592-67-69

нерухоме майно
нежитлове 

приміщення
вул.Тампере, 9 м. Київ 8036600000

Можливе 

надання в 

постійну оренду 

для розміщення 

буфету

1 поверх. Не 

потребує ремонту
5,00

19

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 02125763

Комунальне некомерційне 

підприємство 

"Консультативно - 

діагностичний центр 

дитячий Дніпровського 

району   м. Києва" 

02098 м. Київ, 

проспект П. 

Тичини,12

550-43-63, 550-02-

63
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

02098 м. Київ, проспект П. 

Тичини,12
м. Київ 8036600000

Розміщення 

приватного 

закладу охорони 

здоров'я (для 

фізичної 

реабілітації та 

лікування опорно 

- рухового 

апарату)

Дві окремі кімнати 

на І поверсі. 

Потребує поточного 

ремону

33,1

20

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 26189147

Комунальне некомерційне 

підприємство ''Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги № 2 

Дніпровського району міста 

Києва''

02125, м. Київ,       

пр-кт 

П.Тичини,22

550-50-80 нерухоме майно
нежитлове 

приміщення
м. Київ,  пр-кт П.Тичини,22 м.Київ 8036600000

розміщення 

аптеки, що 

реалізує готові 

ліки

1 поверх. Не 

потребує ремонту
27,8



21

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 26189147

Комунальне некомерційне 

підприємство ''Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги № 2 

Дніпровського району міста 

Києва''

02125, м. Київ,       

пр-кт 

П.Тичини,22

550-50-80 нерухоме майно
кабінет лікаря-

стоматолога
м. Київ,  пр-кт П.Тичини,22 м.Київ 8036600000

кабінет лікаря-

стоматолога

устаткування: 

стоматологічна 

установка з 

кріслом, 

компресор,шафа 

медична,ультрафіол

етова камера, 

бактеріцидний 

опромінювач, 

офісні 

меблі,кондиціонер 

12,8

22

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 38196712

КНП "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги 

№4" Дніпровського р-ну м. 

Києва

м.Київ, 

Дніпровський 

район, вул. 

І.Сергієнка,23

044-573-31-59 Нерухоме майно

Амбулаторія 

загальної 

практики-сімейної 

медицини

вул. І.Сергієнка,23 м.Київ 8036600000 Банкомат Перший поверх 5

23

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 38196712

КНП "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги 

№4" Дніпровського р-ну м. 

Києва

м.Київ, 

Дніпровський 

район, вул. 

І.Сергієнка,23

044-573-31-59 Нерухоме майно

Амбулаторія 

загальної 

практики-сімейної 

медицини

Перший поверх м.Київ 8036600000  Кавомат Перший поверх 3

24

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 38196712

КНП "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги 

№4" Дніпровського р-ну м. 

Києва

м.Київ, 

Дніпровський 

район, вул. 

І.Сергієнка,23

044-573-31-59 Нерухоме майно

Амбулаторія 

загальної 

практики-сімейної 

медицини

Перший поверх м.Київ 8036600000
Платіжний  

термінал
Перший поверх 3

25

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 38196712

КНП "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги 

№4" Дніпровського р-ну м. 

Києва

м.Київ, 

Дніпровський 

район, вул. 

І.Сергієнка,23

044-573-31-59 Нерухоме майно

Амбулаторія 

загальної 

практики-сімейної 

медицини

м. Київ, вул. Алматинська, 2 м.Київ 8036600000

розміщення 

пункту забору 

біологічного 

матеріалу 

медичного 

центру

Перший поверх, 

стан задовільний
38,7

26

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 01981655

Комунальне некомерційне 

підприємство  «Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги «Русанівка" 

Дніпровського району м. 

Києва" 

02154, м. Київ, 

вул. Ентузіастів, 

49

(044) 295-39-49 нерухоме майно
приміщення в 

поліклініці

02154, м. Київ, вул. Ентузіастів, 

49
м. Київ 8036600000

розміщення 

терміналу

приміщення в холі 1 

поверху, стан 

задовільний

3,00

27

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 01981655

Комунальне некомерційне 

підприємство  «Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги «Русанівка" 

Дніпровського району м. 

Києва" 

02154, м. Київ, 

вул. Ентузіастів, 

49

(044) 295-39-49 нерухоме майно
приміщення в 

поліклініці

02154, м. Київ, вул. Ентузіастів, 

49
м. Київ 8036600000

розміщення 

операторів 

телекомунікацій, 

які надають 

послуги з 

рухомого 

(мобільного) 

зв'язку, 

операторів та 

провайдерів 

телекомунікацій, 

які надають 

послуги з 

доступу до 

Інтернету

5 (технічний) 

поверх 6,0 кв.м. 

надбудова 5,0 кв.м.

11,00

28

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 01981655

Комунальне некомерційне 

підприємство  «Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги «Русанівка" 

Дніпровського району м. 

Києва" 

02154, м. Київ, 

вул. Ентузіастів, 

49

(044) 295-39-49 нерухоме майно
приміщення в 

поліклініці

02154, м. Київ, вул. Ентузіастів, 

13-а
м. Київ 8036600000

розміщення 

терміналу

приміщення в холі 1 

поверху, стан 

задовільний

3,00



29

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 01981655

Комунальне некомерційне 

підприємство  «Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги «Русанівка" 

Дніпровського району м. 

Києва" 

02154, м. Київ, 

вул. Ентузіастів, 

49

(044) 295-39-49 нерухоме майно
приміщення в 

поліклініці

02154, м. Київ, вул. Ентузіастів, 

13-а
м. Київ 8036600000

медична 

діяльність

1 поверх, стан 

задовільний
13,40

30

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 01981655

Комунальне некомерційне 

підприємство  «Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги «Русанівка" 

Дніпровського району м. 

Києва" 

02154, м. Київ, 

вул. Ентузіастів, 

49

(044) 295-39-49 нерухоме майно
приміщення в 

поліклініці

02154, м. Київ, вул. Ентузіастів, 

13-а
м. Київ 8036600000

медична 

діяльність

1 поверх, стан 

задовільний
99,10

31

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Бажова, 9а м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

1 поверх (вхід до 

підвалу); підвал.   

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

318,20

32

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, пров. Будівельників, 9 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

119,30

33

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Бажова, 12 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

1 поверх (вхід до 

підвалу); підвал.   

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

93,00

34

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Будівельників, 31/13 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

130,00

35

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Будiвельникiв, 22/11 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

36,00



36

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Будiвельникiв, 27а м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

105,70

37

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Будiвельникiв, 29 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

70,00

38

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Будiвельникiв, 32/2 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

286,80

39

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Будiвельникiв, 34/1 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

134,10

40

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Будiвельникiв, 36 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

1 поверх (вхід до 

підвалу); підвал.   

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

69,00

41

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Будiвельникiв, 41 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

100,20

42

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Будiвельникiв, 43/12 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

72,67



43

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, бульв. Верховної Ради, 

13
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

181,30

44

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, бульв. Верховної Ради, 

17
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

48,70

45

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, бульв. Верховної Ради, 

17
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

139,16

46

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, бульв. Верховної Ради, 

21
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

35,40

47

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, бульв. Верховної Ради, 

21
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

162,00

48

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, бульв. Верховної Ради, 

27
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

222,70

49

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, вул. Г. Тороповського, 

49/1
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

36,80



50

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Кракiвська, 4 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

59,50

51

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Кракiвська, 6 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

194,50

52

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, бульв. Краківська, 6/14 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

241,60

53

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Пожарського, 15 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

540,59

54

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Попудренка, 16 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

121,00

55

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Попудренка, 18а м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

65,60

56

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Попудренка, 26/9 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

242,90



57

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Попудренка, 26/9 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

1 поверх . 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

5,50

58

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ. вул. Попудренка, 28 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

78,10

59

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Попудренка, 28 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

48,40

60

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, вул. Червоноткацька, 

27/2
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

74,10

61

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, просп. Соборності, 6 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

249,20

62

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, просп. Соборності, 8/2 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

354,20

63

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, просп. Соборності, 10/1 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

565,50



64

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, просп. Соборності, 10/1 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

63,50

65

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, просп. Соборності, 14 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

305,10

66

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, просп. Миру, 9 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

413,60

67

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Тампере, 1/22 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

165,10

68

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, Харкiвське шосе, 8 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

565,30

69

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, Харкiвське шосе, 12 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

396,00

70

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, Харкiвське шосе, 18 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

267,57



71

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Празька, 3 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

1185,77

72

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Празька, 18 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

1 поверх 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

19,85

73

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Празька, 24 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

365,00

74

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Празька, 24 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

148,00

75

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ,  вул. Азербайджанська, 4 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

164,74

76

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, Харкiвське шосе, 1 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

400,40

77

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, Харкiвське шосе, 7 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Напівпідвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

208,30



78

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, Харкiвське шосе, 13 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

126,00

79

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, Харкiвське шосе, 13 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

90,10

80

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, пров. Бишівський, 9 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

180,35

81

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Астраханська, 5 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

1 поверх. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

136,20

82

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Алматинська, 101 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

111,50

83

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Алматинська, 103/1 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

84,70

84

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Алматинська, 107/2 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

233,70



85

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Алматинська, 111 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

76,20

86

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Алматинська, 54 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

413,70

87

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Алматинська, 70 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

415,10

88

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Алматинська, 91 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

120,00

89

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Алматинська, 95 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

115,00

90

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Алматинська, 97/1 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

1 поверх. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

28,30

91

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Алматинська, 99/2 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

262,20



92

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, вул. Бородіна інженера, 

5а
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

1 поверх. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

29,90

93

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Лiтинська, 1а м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

1 поверх. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

97,60

94

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Макаренка, 3 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

195,00

95

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Марганецьк, 22 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

156,10

96

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Рогозiвська, 1 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

124,20

97

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, просп. Тичини Павла, 15 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

170,50

98

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. І. Миколайчука, 11 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

39,70



99

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Бучми, 6а м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

816,90

100

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Бучми, 7а м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

1 поверх, стан 

задовільний
90,37

101

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, Дніпровська набережна, 

7
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

206,50

102

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Ентузіастів, 5 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

1 поверх (вхід до 

підвалу); підвал.   

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

548,00

103

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Ентузіастів, 25 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

525,00

104

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, Русанівська набережна, 4 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

533,50

105

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, Русанівська набережна, 4 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

584,90



106

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, Русанівська набережна, 8 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

70,40

107

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, Русанівська набережна, 8 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

502,50

108

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, бульвар Русанівський, 

11/11
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

1 поверх (вхід до 

підвалу); підвал.   

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

572,00

109

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, бульвар Русанівський, 12 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

1 поверх (вхід до 

підвалу); підвал.   

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

317,80

110

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, Русанівська набережна, 

20
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

202,10

111

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Березняківська, 36а м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

88,80

112

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Ентузіастів, 47 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

294,80



113

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Будiвельникiв, 8 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

283,20

114

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Будiвельникiв, 12 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

8,70

115

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Будiвельникiв, 21/9 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

109,05

116

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, просп. Гагарiна Юрія, 4 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

76,20

117

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, просп. Гагарiна Юрія, 5/2 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

191,25

118

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, просп. Гагарiна Юрія, 9 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

340,00

119

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, просп. Гагарiна Юрія, 13 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

474,40



120

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, просп. Гагарiна Юрія, 

12/1
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

484,00

121

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, просп. Гагарiна Юрія, 14 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

755,95

122

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, просп. Гагарiна Юрія, 

14а
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

236,60

123

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, просп. Гагарiна Юрія, 8 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

33,20

124

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, просп. Гагарiна Юрія, 

2/35
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

184,28

125

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, просп. Гагарiна Юрія, 15 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

728,87

126

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Сергiєнка Івана, 15 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

345,96



127

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Сергiєнка Івана, 11 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

287,70

128

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Сергiєнка Івана, 13 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

436,10

129

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. А. Шептицького, 20а м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

перший поверх. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

99,80

130

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, вул. Всеволода Нестайка, 

3а
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

89,83

131

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, вул. Всеволода Нестайка, 

3
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

152,40

132

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Запорожця, 9 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

цоколь. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

40,90

133

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, бульв. Перова, 8 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

230,80



134

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Стальського, 24 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

1 поверх, підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

165,14

135

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, бульв. Перова, 10 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

374,40

136

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, бульв. Перова, 14 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

89,40

137

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, бульв. Перова, 24 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

206,20

138

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, бульв. Перова, 32 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

326,50

139

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, бульв. Перова, 38 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

78,00

140

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, бульв. Перова, 40 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

986,60



141

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, бульв. Перова, 44 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

550,60

142

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Микитенка, 11 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

294,30

143

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Микитенка, 21 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

61,20

144

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Курнатовського, 15 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

633,60

145

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Курнатовського, 28 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

60,00

146

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, вул. Генерала 

Карбишева, 16/2 
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

перший поверх 216,68

147

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, вул. Генерала 

Карбишева, 16/2 
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

1 поверх 53,60

148

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, вул. Бойченка 

Олександра, 5
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

198,00



149

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, вул. Бойченка 

Олександра, 7
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

530,54

150

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, бульв.Дарницький, 1 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

1 поверх. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

83,20

151

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Миропільська, 37 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

170,80

152

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Миропільська, 37б м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

71,70

153

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Миропільська, 37в м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

71,00

154

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, вул. Малишка Андрія, 

15/1
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

404,30

155

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Райдужна, 13 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

485,10



156

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Райдужна, 23 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

На другому поверсі 

та цоколі 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

635,80

157

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, бульв. Перова, 3а м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

1 поверх. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

1254,80

158

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, просп. Ватутіна 

Генерала, 2а
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

2 поверх, підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

259,40

159

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, Харкiвське шосе, 2 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

25,20

160

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, вул. Чупринки Григорія, 

3
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

16,64

161

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, вул. Чупринки Григорія, 

5
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

21,42

162

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, просп. Миру, 9б м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

19,32



163

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, просп. Соборності, 7 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

15,00

164

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, просп. Соборності, 1 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

15,00

165

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, просп. Соборності, 16 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

10,64

166

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Каунаська, 4/2 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

15,00

167

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Тампере, 17/2 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

15,00

168

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, просп. Миру, 13 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

14,90

169

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Микитенка, 21 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

17,00



170

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Микитенка, 23 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

24,00

171

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, бульв. Перова, 42 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

36,00

172

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Курнатовського, 19 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

36,00

173

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, вул. Генерала 

Карбишева, 18а
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

25,00

174

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Райдужна, 19 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

19,50

175

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Райдужна, 20 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

21,50

176

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, бульв. Перова, 15 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

15,00



177

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Алматинська, 34 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

18 ,00

178

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Алматинська, 43/57 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

25,00

179

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Алматинська, 68 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

11,00

180

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Алматинська, 70 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

17,00

181

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Алматинська, 107/2 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

30,00

182

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Алматинська, 109а м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

24,00

183

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Алматинська, 111 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

11,00



184

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Волховська, 3 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

25,00

185

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Макаренка, 4 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

15,00

186

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Макаренка, 6 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

20,00

187

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Ентузіастів, 15 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

27,00

188

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Ентузіастів, 29 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

27,00

189

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Ентузіастів, 21 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

27,00

190

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, бульв. Перова, 18б м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

15,00



191

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Празька, 6 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

27,50

192

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Малишка Андрія, 17 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

19,20

193

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, вул. Бойченка 

Олександра, 7
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

14,00

194

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Миропільська, 27/16 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

20,00

195

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Шалет, 10 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

21,10

196

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Космічна, 5а м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

25,00

197

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Юності, 14 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

23,00



198

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Юності, 6а м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

24,00

199

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Юності,, 9 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

23,10

200

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, бульв. Верховної Ради, 

25
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

15,00

201

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, бульв. Верховної Ради, 3 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

12,00

202

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Бажова, 1 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

25,00

203

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Бажова, 2 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

12,00

204

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, бульв. Верховної Ради, 

16
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

16,60



205

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Сергiєнка Івана, 23 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Сміттєзбірник. 

Відсутнє 

підключення до 

системи 

водопостачання, 

водовідведення, 

електропостачання. 

Приміщення 

потребує  ремонту

39,00

206

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, просп. Гагарiна Юрія, 

18а
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

1 поверх. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

108,50

207

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Кибальчича, 13б м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

1 поверх. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

52,30

208

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, бульв. Верховної Ради, 

17
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

підвал.                  

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

76,74

209

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, бульв. Верховної Ради, 

22
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

підвал.                  

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

110,10

210

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення

м. Київ, вул. Генерала 

Карбишева, 16/2 
м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

1 поверх.Відсутні 

прилади обліку  на 

всі  види 

комунальних 

послуг.

229,70

211

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Райдужна, 25 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

1 поверх.Відсутні 

прилади обліку  на 

всі  види 

комунальних 

послуг.

118,00

212

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, Харкiвське шосе, 11 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

75,70



213

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, бульв. Перова, 9в м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

сміттєзбірник 51,00

214

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, бульв. Перова, 3а м. Київ 8036600000

станція 

обслуговування 

легкових 

автомобілей, 

автомийка

1 поверх. 

Приміщення 

потребує  

поточного ремонту. 

Відсутні прилади 

обліку  на всі  види 

комунальних 

послуг.

92.10

215

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Челябінська, 9г м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

Підвал. Відсутні 

прилади обліку  на 

всі  види 

комунальних 

послуг.

98,70

216

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Кибальчича, 14 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

сміттєзбірник 33,60

217

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, просп. Гагарiна Юрія, 8 м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

1 поверх 229,80

218

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Кибальчича, 13а м. Київ 8036600000

за будь-яким 

цільовим 

призначенням

2 поверх 69,30

1

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, вул. Ентузіастів, 9В м. Київ 8036600000

Для розміщення 

бюджетної 

установи (без 

проведення 

аукціону)

2 поверх 354,20

2

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 39606435

Комунальне підприємство 

"Керуюча компанія з 

обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району 

м. Києва" 

02002, м. Київ, 

вул. 

Челябінська,9Г

517-74-11,                        

517-43-96
нерухоме майно

нежитлове 

приміщення
м. Київ, просп. Тичини Павла, 6 м. Київ 8036600000

Для розміщення 

бюджетної 

установи (без 

проведення 

аукціону)

На першому та 

другому поверхах. 

Приміщення 

потребує  ремонту

2166,82

3

Дніпровська 

районна в місті 

Києві державна 

адміністрація

37203257 26188952

Комунальне некомерційне 

підприємство  

«Консультативно-

діагностичний центр 

Дніпровського району м. 

Києва»

02002, м. Київ, 

вул. Митрополита 

Андрея 

Шептицького, 5

(044) 300-25-41 нерухоме майно
нежитлове 

приміщення

02002, м. Київ, вул. Митрополита 

Андрея Шептицького, 5
м. Київ 8036600000

Для розміщення 

бюджетної 

установи (без 

проведення 

аукціону)

Блок А;           

поверх ІІ
99,9

Начальник відділу оренди майна комунальної власності Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації Павло СІВЧЕНКО

ПРИМІЩЕННЯ ПЕРЕЛІКУ ДРУГОГО ТИПУ


