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Шановний пане Максиме! 
 

             На виконання доручення керівника апарату виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)             
Д. Загуменного від 12.07.2021 № 3351(з), в Департаменті економіки та 
інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) (далі – Департамент економіки та інвестицій) 
розглянуто Ваш запит на інформацію від 06.07.2021. 
        За результатом розгляду повідомляємо наступне. 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» (далі – Закон) запит на публічну інформацію – це прохання особи 
до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у 
його володінні. Відповідно до статті 1 зазначеного Закону, публічна 
інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та 
на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі 
виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених 
чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних 
повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим 
Законом.  

Визначальним для публічної інформації є те, що вона є заздалегідь 
готовим, зафіксованим продуктом, отриманим або створеним суб’єктом 
владних повноважень у процесі виконання своїх обов’язків. Створення нового 
продукту можливо виключно на підставі нормативно-правових актів, 
індивідуальних актів або розпорядчих актів організаційного характеру. 

З урахуванням вищевикладеного, в межах компетенції, надаємо 
запитувану інформацію.  

Станом на 16.07.2021 в стані припинення перебувають наступні 
комунальні підприємства:  
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1. Комунальне підприємство «КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР 
ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ» (Код ЄДРПОУ: 36376305), види 
діяльності: 74.11.2 нотаріальна та інша юридична діяльність (основний); 
74.30.0 технічні випробування та дослідження; 74.14.0 консультування з 
питань комерційної діяльності та управління.  

Інформація про майно вказаного комунального підприємства, що 
перебуває на його балансі  у Департаменті економіки та інвестицій відсутня.  

 2. Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) «СТОЛИЦЯ» (Код ЄДРПОУ: 
33791160), види діяльності: 73.20 Дослідження кон'юнктури ринку та 
виявлення громадської думки (основний); 18.12 Друкування іншої продукції; 
82.30 Організування конгресів і торговельних виставок; 58.19 Інші види 
видавничої діяльності; 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних 
програм; 63.99 Надання інших інформаційних послуг, н.в.і.у.; 70.21 Діяльність 
у сфері зв'язків із громадськістю; 70.22 Консультування з питань комерційної 
діяльності й керування; 73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах 
масової інформації; 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, 
н.в.і.у. 

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 31.03.2017 № 372 «Про 
затвердження передавального акта комунального підприємства виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
«СТОЛИЦЯ», правонаступництво щодо всього майна, після його реорганізації 
шляхом приєднання переходять до комунального підприємства виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
«Київське інвестиційне агентство». 

Враховуючи вищезазначене, на балансі Комунального підприємства 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) «СТОЛИЦЯ» майно не перебуває. 

 
 
 
З повагою, 
 
Директор    Наталія МЕЛЬНИК 

 

 

 

 

 

 

 

 
Костянтин Варес 

Маргарита Свербиус 
Яна Літвін  202-76-79 


