дЕснянськА рдйоннА в MIсTI ки€вI
ДЕ

РЖАВНА АДIИIНI

С

ТРАЦIrI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ль

Вiдповiдно до

заI

<<lIpo вiр"tськовиl-t
обов' яз

та мобiлiзацiю>>, поста
М 921 <Про затвердж
призовникiв i вiйськово
затвердження перелiку
спецlальIlоотей, за якиNIи
ж
пiдготовку, I\{ожуть бу.iтr
взятi на вiйськовtlй
М 12 кПро затверджсIIIIя
Порядку броlrrов
Hoi влади, iншип,,
д,р",iвними

органап4и, органа^лlа мiсцевого
установаYnn
ор.чiri.uцiямлt на перiод
Ж,*;#иепIстваNtrI,
ЗабеЗПеЧеН]IUI
ЗаХОдiв з плобi.тliзацil:tгlоi
Н€lJIежноi органiзацii
IrЯ
ОР:аНiЗаlЦii ВеДен}uI вiЙсъкового
ОбЛiКУ призовнlлtсiв

i

ОРГаttiЗаЦiЯх

i Bi

{есняIIського

IIа

ПlДПРLIеМСТlJаХ,

В

УстаIIовах i

ЗоБоВ'яЗУIо:
l. У'ГВОР}ilИ KoПlici,.o
для проведсIJI{я
в Десtlяrtсъкiй paйoHllili
о n,i.i киевi ;й;;,,..:
В УСТаIIОВаХ i ОРГаПiЗаЦiЯХ
f{еСНянського

пIo додаеться.

I1 /r.oy]r,

H;ilI

Жff"Т;НТll{
_ кr."i.l'ruru.ооrти
,,
району MicTa
iT

склад,

го облiку в !еснягlськiй
Dи€]Iчtствах, в ycTalroBax
i

l, tl(o додасться.
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3, Керiвникам структурних пiдроздiлiв
ЩеснянськоТ районноТ в MicTi Киевi
ДеРЖаВНОТ аДМiНiСТРаЦii
СТатусом юридичних осiб публiчного права,
керiвникам пiдприемств, ycTaI-IoB i органiзацii незалежно
вiд форм власностi взяти
до вiдома iнформацirо .щеснянського районного у MicT:i киъвi
територiального
центру комплектування та соцiальноi пiдтримки про стutн вiйськового
облiку та
бронюваtrня вiйськовозобов'язаних i прлrзоъгtикiв на
пiдпри€мствах, в установах,
сlрганiзацiях та навчаJIьних закJIадах
Щесrцнського
MicTa Кисва

Зi

за 202I
райс,ну
.ЩеснянсЬкогО районного у MicTi кисвi територiального
центру
комплекТуваннЯ та соцiаЛьноТ пiдтрлrмклr вiд l0 грулн"
ZOZ1
Nч 5225) та
здiйснити заходи щодо полiпшення органiзацii ведеrrня року
вiйськового облiку
вiйськовозобов'язаних i призовникiв.

piK (лисТ

4, Керiвникам структурних пiдроздiлiв

Щеснянськсli райоrrноi в MicTi Кисвi
державIrоi адмiнiстраuii, к рiвникам пiдприемств,
}стонов; i органiзацiй незалежно
вiд форм власностi органiзувати та забезпечити нерq,Iльне виконаннrI
вимог

порялку органiзацii та ведення вiйськового оl5лiку призовнлtкiв

вiйськовОзобов'язанt,Iх, затвсрдЖеного пocTa}IoBolo
Кабiтrету
вiд 07 грудня 2016 року j\Г9 921.

5, Вiддiлу з питаI,Iь держав}IоТ
.
пiдприемцiв
ЩОМiСЯЦЯ ДО

реестраrдii юридичнI{х осiб, фiзичних осiб

Щеснянськоi районноi

5

i
МiнЙтрiв Украiни

в

-

MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

.IИСJIа FIаПРаВляти повiдомлення

до ,.Щес,нянського
MicTi Кисвi терlrтсlрiального rIентру комплекl,уваIIня та соцiальноТ районного у
пiдтримки про
реестрацitо, лiквiдацiю пiдприеп{стl], установ та органiзацiй, що належать
до
сферИ угrравlIiнНя .ЩесrrяНськоi
раtYtонttоТ в Micri Киевi держ:авноТ адмiнiстрацii.
О, Вiлдiл1,
6.
бlЛДlЛ\/

З rtlrtaНb

BttYTPitllrlbOT полiт}lкIl, зв'язк:iв з гроi\IадсьtсiстIо та
BrryTpirllrlboT
зас<lбапlИ пtасовоi irrфор;rlаЦii
f{ecrlяrHct tcoT райоlлноТ В MicT,i i1"."l

Iротягс)м 2022 polry оприлю/]нювагрI
^Й."""Т
на
оi в MicTi Киевi iцержавноi адмiнiстрацii
ого облiку.

7. Контроль

за виконанням цього розпорядження покласти

на першого

заступIIика голови, заступникiв голови та керiвника апарату
ЩеснянськоТ
районноi в MicTi Киевi ДеРП(а.ВПсi,rrg.цri.r|glрацiТ згiдно з
обов'язкiв.
розпсrдiлом

l-олова

]иl4,гро

PATHIKOB

зАтвЕрджЕt{о
РОЗПОРЯДженн.,I

Деснян..*лi

районноi

4а
СклАД

KoMicii дJuI про
в {еснянсъкiлi parioHHil_i
в
в ycTalloBax i ор

"сы(ового

перший заст\-Jпник головиt
{еснянськоi районноi в
MtcTi Кисвi державноi.
адмirriсrрацii, голова
KoMiciT
завiдуваЧ секторУ з
питань мобiлiзацiйноi
роботи
{ес*rянсъкоi palioHHoi

Iрина МиколаiЪна

IВАЁIЧЕНКО
Сергiй Вiкторови.r

; ;i;;i^ffi'

аДМiНiСтрацii, .tлен
Korvricii

гриIIIков

^".;luu"оi
начаJIыIик вiдлiлення
бронlовання сержантiввiйськового облiку i
i солдатiв запасу
,ДеСНЯНського районног,о
у MicTi Кисвi
територiаль}Iого
Центру I(омплектування

/{миrро Леонiдович

старший офiцер вiддiлення
прIIзову {еснянського
Районного у nlj.:1 Кисвi тЙ-рiального

Вадим Васильович

комгIJIеI(тування
чле.l KoMicii.

лIсовик

Сергiй В олодлlмирович

rа

це}rтру

соцiалr,,нЪl. пlдтримки,
ччцIdJlЬНol
майор,

головциI"{ спецiа-гriст
вiддiлу
персоIIаJIоI\{

f{ec lянськоi рlаliоrttrоi
державноi а.цпriгiiстрацiil члетr
KoMiciT
HatIfuIbH}IK вiддi"тrенля
офiцерiв

в

управлi1.1ня

rvlicTi Клrевi

запасу i кадрiв
{еснягtського районпо.о '
у MicTi Киевi
тертаторiшrьного
;

Керiвник alrapaTy.

та

соlдiальнот пiдтримки,
tсапiт,ан, член коплiсii

коJUIдА

yUlAKoB

облiку

tстрацii на пiдприсмствах,
ону MicTa Киева

Алсксеенко

Марiя МиколаТвна

ацii

:lffl

;;fi;;

",*:*.1"йтт;ff#i:
олы.а МАПIкIВСъIС.\

.,n

J

t

Найменуru""" .rруктурного

Дата
перевiрки
за планом

пiдроздiлу

райдержадмi Hi страцiТ,
пiдприемства, установи,
Щеснянська районrrо о пriБПrЫ
державна адмiнi с.граrдiя (апарат)

Управлiнrrя бп^-.Бу.rрr" *
пiдприемництва !еЬнянськоi

районноi в MicTi Кисвi державноТ
адпriнiстрацii

Управлiння

просп. Володимира

02.0з.2022

Маяковського, 29,
м. КиiЪ, 02225
просп. Володимира
Маяковського, 29,
пr. КиiЪ, 02225

02.0з.2022

o*i- Д..*п.*Ы

районrrоТ в пlicTi

адмiнiсюацii

Коплуналыtе

ItleBi державноТ

-lrИ"р"*r*""

<Ш;rяхово-сксплуата

ц

КиiЪ, 02217

ву.rr.

йне

по ремонту та
утриманню автомобiльних
шляхiв та споруд на них
управлiнтtя

i

bt.

!еснянського palioHy>

Кисва

MlrKo"" Ъrqi.".*о.о,

м. КиiЪ, 02217

MicTa

Деснянський pai.ioHHЙ-y-Mffi вул. Теодора
Щра_йзера, 2-Б,
Кисвi Центр фiзичtlого здоров'я пr. KtliЪ,
02217

населенIuI кСпорт д-lIя Bcix>
Баl-tкнотtlо-м онетни й

Розрахупковиti
публiчrrого
товариства

\:plJllл

09.0з.2022

Пр<iвська,7,
t,l. КtлiЪ, 02660
By.ll.

вул.
шr.

KOIUYI{€IJIЬHOI.O

пiдприемства кКиiЪпастранс)

Елекrроr.Й"пu,

КиiЪ,02600

вул. Пухiвська,4,
pr. КиiЪ, 02660

16.0з.2022

?-з.Oз,2022
t

О,

з0.0з.2022

06.04.2022

ня таблицi

2

вул. Братиславська,3,
пiдприепtство кКиiЪська ,i.rnu
м. КиiЪ, 02660

1з.04.2022

шriнiчна лiкарtrя

швидкот
допомоги>

медичноi

виконавчого оргаI{у КиiЪськоi
мiськоi ради (ItиiЪськоi мiськоI
оТ

адмiнi

.,БББi"t

!ерrкавнrt зuЙ"д
науково-практичний цеtIтр
eкcTpeнoi медичноi допомо., ,u
медицини
катастроф
MiHicTepcTBa охорони .доро"'о

Украiнп>
Комунальне
кКеруюча
обслуговуванI{я
ф оНДУ

вул. Братиславська,3,
п,t. КиiЪ, 02660

пiдприемство

вул. Миколи
з Закревсъкого,l5,
жIlтлового м. IQлiЪ, 02217

компанiя

lз.04.2022

20.04.2022

/{есlrянсr,кого райоrцl

м icTa К иева)
yH€lJILHe

IIeKoMepIIirirre

;Й;М"р".rirr"*-", S,-

27.04.2022

вул. Братиславська,5,

27.а4.2022

вул. Братиславська, 5-А.
пr. КиiЪ, 02166

04.05.2022

ри€п{ство кКиiЪсъка MicbKa м. IfuiЪ, 02192
психоневрологiчна лiкарня Nч 2)

виконаtsчого органу КиТвсьtсоj.
Micblcoi ради (КиiЪськоi MicbKoi

освiти

<КиiЪст,кил't пriсьtсий м. КиiЪ,02l66

/(ержавна уста*повГ

-I"*ГЙ

серця Мiнiстерс.гва

здоров'я Украii,rи>
15.

охорони

Кол,tунальне

некомерцiйне вул. Миколи Заlревського,
пiдприемство <Ко1-1сультативно- 8 1/1,
дiагностичнлtй
центр) м. КиiЪ, 022З2
/]еснянського
район1,
tvticTa Кисва
Уrтравлiння соцiал"rпоЬ r7*.у By;r.
Миколлr Закревського,
населе}IIи /{есня1,1сt,коi paiiortrtoТ 87-д,
в MicTi Киевi державноТ пr. КиiЪ, 022З2

11.05.2022

l1.05.2022

адпtiнi

17.

Товариство
з
обмеженою вул. Миколlл Закревського,
вiдlrовiдаtьнiстто <Фiльм IO Е,й) 22,м.КиiЪ,02232

18.05.2022

ъ rl
l8.

tовариство

п1

обмех<еtlою
вiдповiдапънiстю <Фiльпл Ю
Ее1

телевiжн>>

19.

довженюI таблицi

)

t

з

l

Товариство

оОЙЫ""rо
вiдповiдаrrьнiстю <Фiльм IO Ей

22.

Zэ.

24.

Киевi державноI адмi нiстрацii
Товариство з обмежеIIоIо
вiдповiдальнiстtо <Ремонтник))
Говариство
"бй*.rr"
вiдповiдальнiстю <Ринокl>

- ,

,

Товариство

вiдповiдальнiстtо

з

товариство

коли Закревського,

<Есо

l6,
м. КиiЪ, 02222
By-Tr. Миколи Закревського,

ооп,rейною

!еснянський раИон*,иt

16,
пл.

"у^

|

з
обме;кеною
вiдповiда-гrыtiстtо <Торговttй
лirчr

литиIIи <Берiзка>

,

Йr-"rп"*.KITatc>

вiдповiдалыliстtо
полiграфсервiс>

08.06.2022

просп. Володимира
Т\4аяковського,5-В,

15.06.2022

КlлiЪ, 02225
вул. !райзера, 8,
м. КиiЪ, 022|7

22.06.2022

lIросп. Володимира

29.06.2022

м. Кl,riЪ, 02156

.

вiдповiдальнiстtо

ToBapl.tcTBo

08.06.2022

КlлiЪ, 02222

Щеснянськоi районноi в MicTi Маяковського, 2l-Г,
Щ".r, д.р*.r""i .дriнiстрацiТ
м. ItиiЪ, 02225
КиiЪський мiський буд,*Й
вул. Кубанськоi

Товариство

0|.06.2022

пл.

Товариство

28.

з1.

КиiЪ, 02222

пл.

обr.о,ЙЬБ

Алком>

30.

18.05.2022

25.05.2022

вул. Електротехнiчна, 4-А,

|

29.

Миколи Закревського,

КлliЪ, 022з2
вул. Будищанська,4,
м. КlliЪ, 02097

цБф
соцiального -_обслугову"чrЙ
{есняlrськоi районноi в MicTi

MicTa ItTcBa

27.

|Ул.
,))

пл.

Територi-"rr-Йй

вiдповiдальнi стю <<ABToTexHiKc>
26.

м. КиiЪ, 022з2

20.05.2022

aBToTexHilcc>>

25.

))

4
18.05.2022

м. КиiЪ, 02232

20.

2l.

!ул. Миколи Закревського,

оО*.Й"оБ
кЩрукарrrя

Украiни, 4,

вулr. Червоноткаць ка,

м. ItlлiЪ, 02094
ву,п.

Магrliтогорська,

м. Киiв,03143

44,
1,

06.07.2022

1з.07.2022
з1.08.2022

4

1

з2.

r

oBap}IcTBo

2
з

вiдповiдаtьнiстю
виробниче

<<АтомкомплекспI

обме>rtеною

IrayкoBo-

пiдприсмство

.гtауково-виробниче .rp""ur"e
пlдприсмство к!рук>

зз.

Товариство ,
оОr.ui.ЙБ
вiдповiдалънiстю <Щрукарлrя

з4.

Бiзнесполi.р"фu
35.

J

енtш таблицi
довжъ

i4

вуJI. lчlагнtтогорська, 1,
м. КиiЪ, 02660

з1.08.2022

вуJI. Бlскозна, 8,

07.09.2022

КиiЪ, 02094
вул. Вiскозна,8,
лл,

07.09.2022

м. КрriЪ, 02094

вул. Вiскозна,5-Б,
шt.

36.

з7.

14.09.2a22

КlriЪ, 02094

вул. Червоноткацька, 95,
м. КtлiЪ, 02094
вул. Електротехнiчна, 1 1,
пl. КиiЪ, 02217

Комунал"rr" riдrр}l€мство
<В аryтirrськiнвестбудu

38.

з9.

16.09.2022

21.09.2022

вl,л. Братисл?всLк?, 52,
м. КиiЪ, 02094

ъ-.0g.2оrГ

IIров.

28.09.2022

Червоногвардiйський, 5

lЦ!дЦ02660

40.

зl,rr. fuIагнiтсlгорська, 1,
,,t.

41

l

I::T:::::,1P".*

КиiЪ, 02094

- :l'

вlдповlдulльнiстlо<Виробнлlчо- i
lZB,
комерцiйне

ВМ)

42.

_-

з0.09.2022

куа@

;тmтл

пiдприемств

-ПрlлватБЙцiЪ*р
<Укренергомонтаж>

43.
<Нацiона.гlьна KiHeMaTIIK

44.

Уlgаiни>
_;-

лержавне пцприем

<f{ержавrlий проеlсгrtltй i
l

J

вул. Магнiтогорськu, 1-g

вiдповiдальнiстtо
<Укрспецполiграфiя>
вiдповiдалыriстlо

ц9!ц9цц1 таблицi

пл.

КиiЪ, 02094

вул. Червоноткацьпu3S
<В

лtробниче

пiдприсмство <Пещерiн
фуд

м. КиТв, 02094

19.10.2022

21.10.2022

ПРоЦесiнг>

Школа

r-IIБФЙ"i"

Школа

I-Ilr;Б;erio Лф-]В

Nr 2З8
!еснянського райоrту MicTa
Киева

26.10.2022

i*ri

просп. Володимира

кравчука
Володимира Ммковсъкого, З-Г,
{еснянського райоrry MicTa м. КиiЪ, 02225

28.10.2022

Киева

Щеснянського
Киева

Школа

I-ПI

,Щеснянського

KlleBa

Керiвник апара

району

cTyпeIIiB

М

parioHy

ву;t. Марини

MicTa
190

MicTa

Щветаевоij

м. КиiЪ, 02232

вул. Шолом-Алейхема,
16-А,

п,r.

КиiЪ, 02156

02.11 .2022

09.1 l .2022

ольга N'IАIIIкIВСъкА

