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Про розгляд звернення 

Лось Аліни від 31.05.2021 

 

Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – 

Департамент) на виконання доручення заступника керівника апарату 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) Ситніченка Є. В. від 02.06.2021 № 2690 (з) розглянув Ваше 
звернення щодо робочої групи по розробці порядку продажу об’єктів малої 
приватизації із застосуванням електронної торгової системи 
«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ».  

За результатом розгляду в межах компетенції інформуємо таке. 
Департамент, відповідно до Положення про Департамент, 

затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 29.12.2012 № 2383 (в редакції 
розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 07.07.2020 № 983), здійснює у межах своїх 
повноважень функції з організації та проведення приватизації майна 
комунальної власності територіальної громади міста Києва згідно із 
затвердженими Київською міською радою переліками об’єктів, що 
підлягають приватизації та/або відчужуються згідно з прийнятими Київською 
міською радою рішеннями. 
 Згідно з Законом України «Про приватизацію державного і 
комунального майна» продаж об’єктів малої приватизації на електронних 
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аукціонах здійснюється відповідно до Порядку, який затверджується 
Кабінетом Міністрів України. 

Повідомляємо, що постановою Кабінету Міністрів України від 
10.05.2018 № 432 затверджено Порядок проведення електронних аукціонів 
для продажу об’єктів малої приватизації та визначення додаткових умов 
продажу.  

Інформація про робочу групу по розробці порядку продажу об’єктів 
малої приватизації із застосуванням електронної торгової системи 
«ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» та графік її засідань в Департаменті відсутня.  

 

 

 

Директор  Андрій ГУДЗЬ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Андрій Кузьменко 

Ганна Паланська 202 61 85 

сп. 13 № 2690 (з) 


