
 

УКРАЇНА 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

бульвар Праці, 1/1, м. Київ, 02094, тел.: (044)559-10-73, тел./факс 559-58-33 

E-mail: genoff2@dnipr.gov.ua. www.dnipr.kievcity.gov.ua, код ЄДРПОУ 37203257 

 

06.03.2015 № 1843/26/3/103 

На № 612(з) від 04.03.2015 

гр. Лиису С.І. 
foi+request-3911-c1cf1f9a@dostup.pravda.com.ua 

 

Управління інформаційного 
забезпечення та доступу до 
публічної інформації 
 

Про комунальні підприємства 

 

На виконання доручення виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 04.03.2015 № 612 (з) стосовно 
розгляду запиту на інформацію гр. Лииса С.І. наданий через Управління 
інформаційного забезпечення та доступу до публічної інформації, Дніпровська 
районна в місті Києві державна адміністрація направляє Перелік комунальних 
підприємств, що перебувають у сфері управління Дніпровської районної в місті 
Києві державної адміністрації (додаток 1) та Перелік комунальних підприємств, 
що створені Дніпровською районною у місті Києві радою та перебувають у 
стадії припинення (додаток 2). 

Водночас зазначаємо, що у Дніпровської районної в місті Києві державної 
адміністрації відсутні повноваження щодо створення комунальних 
підприємств. 

 
Додаток на 2 арк. в 1 прим.  
 

В.о. першого заступника голови  А. Загородня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Майоров 292-23-07  
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Додаток 1 

 

ПЕРЕЛІК  
комунальних підприємств, що перебувають у сфері управління Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації 
 

1. Комунальне автотранспортне підприємство Дніпровського району м. Києва  
(код ЄДРПОУ 31748904) 

2. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр 
дитячий Дніпровського району м. Києва»  
(код ЄДРПОУ 02125763) 

3. Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-діагностичний центр 
Дніпровського району м. Києва»  
(код ЄДРПОУ 26188952) 

4. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги «Русанівка» Дніпровського району м. Києва  
(код ЄДРПОУ 01981655) 

5. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги № 1» Дніпровського району м. Києва  
(код ЄДРПОУ 26188946) 

6. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги № 2» Дніпровського району м. Києва  
(код ЄДРПОУ 26189147) 

7. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги № 3» Дніпровського району м. Києва  
(код ЄДРПОУ 26189130) 

8. Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги № 4» Дніпровського району м. Києва  
(код ЄДРПОУ 38196712) 

9. Комунальне підприємство «Керуюча дирекція Дніпровського району м. Києва»  
(код ЄДРПОУ 38133008) 

10. Комунальне підприємство по утриманню житлового господарства Дніпровського 
району м. Києва  
(код ЄДРПОУ 03366610). 

11. Комунальне підприємство «Керуюча компанія по обслуговуванню житлового 
фонду Дніпровського району м. Києва»  
(код ЄДРПОУ 39606435) 

  



Додаток 2 

 

ПЕРЕЛІК  
комунальних підприємств, що створені Дніпровською районною у місті Києві 

радою та перебувають у стадії припинення 

 
1. Комунальне підприємство «Генеральна дирекція з обслуговування, утримання та 

розвитку зон відпочинку Дніпровського району м. Києва» Дніпровської районної 
у місті Києві ради  
(код ЄДРПОУ 35551524) 

2. Комунальне підприємство «Дніпробудтехсервіс» Дніпровської районної у місті 
Києві ради  
(код ЄДРПОУ 31456464) 

3. Комунальне підприємство «Дніпро-парксервіс»  
(код ЄДРПОУ 32959821) 

4. Комунальне підприємство «Редакція газети «Дніпровські новини» Дніпровської 
районної у місті Києві ради  
(код ЄДРПОУ 31732428) 

5. Комунальне підприємство «Телерадіокомпанія «Місто» Дніпровської районної у 
місті Києві ради  
(код ЄДРПОУ 34806696) 

6. Комунальне підприємство «Фінансово-розрахунковий центр «Дніпровський» 
Дніпровської районної у місті Києві ради (код ЄДРПОУ 34806193) 

 


