
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIС ТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

fO D/ /nX' Nп /6

Про стан вiйськового облiку на

територiТ .Щеснянського району
MicTa Киева у 2022 роцi та завдання
на 2023 piK

ВiдповiднО дО законiВ УкраiнИ <ПрО rvriсцевi державнi адмiнiстрацii>,

<про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу>>, <про мобiлiзацiйну пiдготовку

та мобiлiзацiю>>, постаноВи Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 30 грулня 2022 року
J\b 1487 <Про затвердження Порядку органiзацii та ведення вiйськового облiку

призовникiв, вiйськовозобов'язаних та резервiстiв> та з метою забезпечення

нЬежноi органiзацii заходiв з мобiлiзацiйноi пiдготовки, полiпшення органiзаuiТ

веденшI вiйськового облiку призовникiв, вiйськовозобов'язаних та резервiстiв на

пiдприемствах, в установах i органiзацiях.щеснянського району MicTa Киева

ЗоБоВ'яЗУЮ:

1. утвОРklТИ комiсiю для проведення перевiрок стану вiйськового облiку

в ,щеснянськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстраuii, на пiдприемствах,

в установах i органiзацiях ,щесrrянського району MicTa Киева та затвердити if склад,

що додаеться.

2. здтвЕРЩ/ПИ План перевiрок станУ вiйськового облiкУ в ,Щеснянськiй

районнiй в MicTi Киевi державнй адмiнiстрацii, на пiдприемствах, в установах i

Ърганiзацiях.Щеснянського районУ MicTa Киева у 202З роцi, що додаеться,ýl
t\
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3. Керiвникам структурних пiдроздiлiв ,щеснянськоi районноi в MicTi Киевi

державноi адмiнiстрацii зi статусом юридичних осiб публiчного права,

*.pi"""nuM пiдприемств, установ i органiзацiй незагlежно вiд форм власностi взяти

до вiдома iнформацiю Щеснянського районного у rvricTi trtисвi територiальног0

центру комплектування та соцiагrьноi пiдтримки про стан вiйськового облiку та

бронювання вiйськовозобов'язаних i призовникiв на пiдприеп,rсТВах, в установах,
органiзацiях та навчаJIьних закладах .щеснянського району MicTa Киева

за 2022 piK (лист .Щеснянського районного у MicTi Киевi територiального центру
комплектування та соцiальноi пiдтриIvIки вiд 08 грудня 2022 року Nч 4953) та

здiйснитИ заходИ щодО полiпшеннЯ органiзацiТ веденнЯ вiйськового облiку

вiйськовозобов'язаних i призовrrикiв.

4. КерiвникаМ структурних пiдроздiлiв.Щеснянськоi районноТ в MicTi Киевi

державноi адмiнiстрацii, керiвникам пiдприемств, установ i органiзацiй неза-гtежно

вiд фор, власностi органiзувати та забезпечити неухильне виконання вимог
Порядку органiзацii та веденш{ вiйськового облiку призовникiв,

вiйськовозобов'язаних та резервiстiв, затвердженого постановоЮ КабiНеТУ

MiHicTpiB УкраiЪи вiд З0 грудня 2022 роцу Jф 1487.

5. Вiддiлу з питань державноi реестрацii юриличних осiб, фiзичних осiб -
пiдприемцiв ,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiСтРаЦii

щомiсяця до 5 числа направляти повiдомлення до Деснянського раЙоннОгО У
MicTi Кисвi територiального центру комплектування та соцiальноi пiдтримки про

реестрацiю, лiквiдацiю пiдприсмств, установ та органiзацiй, що належаТЬ ДО

сфери управлiння.Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацii.

6. Вiддiry з итань внутрiшньоi полiтики, зв'язкiв з громадськiстю та

засобами масовоi iнформацii ,ЩеснянськоТ районноi в MicTi Киевi державноI
адмiнiстрацii в установленому порядку протягом 202З року оприлюднЮВаТи На

офiцiйному веб-сайтi .Щеснянськоi районноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
iнформацiйнi матерiали з питань вiйськового облiку.

7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови, заступникiв голови та керiвника апарату ,Щеснянськоi

районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii згiдно з розподiлом обов'язкiв.

Щмитро PATHIKOB



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження .Ц,еснянськоТ районноi

склАд
KoMicii для проведення перевiрок стану вiйqькового облiку

в.щеснянськiй районнiй в MicTi Киевi державнiй адмiнiстрацiT на пiдприемствах,
в установах i органiзацiях,щеснянського району MicTa киева

Алекссснко
Iрина Миколаiвна

IВАНЧЕНКО
Сергiй Вiкторович

гришков
,Щмитро Леонiдович

лIсовик
Марiя Миколаiвна

МАКСИМЕНКО
Сергiй Олександрович

ушАков
Сергiй Володимирович

перший заступник голови ,Щеснянськоi районноi в

MicTi Кисвi дерll(авноТ адмiнiстрацii, голова KoMicii

завiдувач сектору з питань мобiлiзацiйноi роботи
.ЩеснянськоI районноТ в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii, член KoMicii

начаJIьник вiддiлення вiйськового облiку i
бронювання сержантiв i солдатiв запасу

,Щеснянського районного у MicTi Киевi
територiального центру комплектування та

соцiальноi пiдтримки, майор, член KoMiciI

головний спецiалiст вiддiлу управлiння
персон€lлом ,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii, член KoMicii

нач€uIьник вiддiлення призову ,Щеснянського

районного у MicTi Кисвi територiшlьного центру
комплектуванI{я та соцiагlьноi пiдтримки,
полковник, член KoMicii

нач€шьник вiддiлення офiцерiв запасу i кадрiв

,Щеснянського районного у MicTi Киевi
територiального центру комплектування та
соцiальноi пiдтримки, капiтан, член KoMiciI

В.о. керiвника апарату Vа*ц Гапина МАРЧЕнко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпопядження .Щеснянськоi районноi

перевiрокстсъкiйрайоннiйвмiстiКисвi
державнiйВУсТаноВахiорганiзацiях

icTa Киева у 2023 роui

,Щата

перевiрклл

за планом

Найменування структурного

пiдроздiлу райдерхсадмiнiстрацiТ,
пiдприемства, установи,

01.03.2023просп. Червоноi Калини,
29,M.KniB;0222!

01.03.2023просп. Червоноi Капини,

29,м.Киiв, 02225
Управлiння благоустроIо та 

..

пiдприемництва,Щеснянсьlсоt

районноi в MicTi Киевi державноi

10.03.2023вул. Миколи Закревського,
15-А, м. КиiЪ, 022|'7

10.03.2023просп. Червоноi Калtини,

29,м.КиiЪ, 02225
Комунальне пlдприемство

кIIIляхово-експлуатацiйне

управлiннrl по ремонту та

утриманню автомобiльних шляхlв

та споруд на них,Щеснянського

15.03.2023uщ. Т.олора Щрайзера, 2-Б,

м. Киiв, 0221'7

населення <<Спорт для Bcix>
22.0з.202звул. Пу<iвськц7,

м. КиiЪ,02660Нацiона-lrьного банку Украiни
29.0з.2023,уrr. Вп.*rротехнiчна, 16,

м. Киiв, 02600
Розрахунковий !,епартамент
гryблiчного акцiонерного
товариства <Акцiонерна компанlя

<КиiЪводокан€ш) 05.04.2023вул. Пу<iвськц4,
м. Киiв,026б0

Фiлiя комунаJIьного пlдприсмства

<Киiвпастранс)) <<Автобусний

|2.04.202звул. Братиславська,3,
м. Киiв,02660

Киi'вськu MicbKa клiнiчна лiкарня

швидкоi медичноТ допомоги



довження ицl
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10. ,Щержавний заклад кУкраiнський
науково-практичний центр
екстреноi медичноi допомоги та

медицини катастроф MiHicTepcTBa

охорони здоров'я Украiни>

вул. Братиславська, 3,

м. КиiЪ, 02660

|2.04.202з

ll Комунагrьне пiдприсIчIство
<Керуюча компанiя з

обслуговування житлового фонду

,Щеснянського району MicTa

Киево>

вул. Миколи Закревського,
l5, м. КиiЪ, 0221,'7

19.04.202з

|2. Комунагrьне некомерцiйне
пiдприемство <<КиiЪська MicbKa

психоневрологiчна лiкарня Ns2>

виконавчого оргаЕу КиiЪськоi
MicbKoi ради (КиiЪськоi MicbKoi

державноi адмiнiстрацii)

вул. Миропiльська,8,
м. КиiЪ, 02|92

26.Q4.202з

13. Заклад фаховоi передвищоI освiти
<<КиiЪський мiський медичний

фаховий коледж>

вул. Братиславська, 5,

м. Киiв, 021,66

26.04.202з

|4. .Щержавна установа <Iнститут

серIц MiHicTepcTBa охорони
здоров'я УкраiЪи>

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

03.05.2023

15. Комуналъне некомерчiйне
пiдприсмство <<Консультативно-

дiагностичний центр)
Деснянського району MicTa Киева

вул. Миколи Закревського,
81/1, м. КиiЪ, 022з2

10.05.2023

1б. Управлiння соцiапьного захисту
населеннrI,Щеснянськоi районноТ в

MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii

вул. Миколи Закревського,
87-Д, м. КиТв, 022З2

10.05.2023

|7. Товариство з обмеженою
вiдповiдаrrънiстю кФiльм Ю Ей
груп)

вул. Миколи Закревського,
22,м.КиiЪ, 02232

|7.05.202з

18. Товариство з обмеженою
вiдповiдщlьнiстю <Фiльм Ю Ей
телевiжю>

вул. Миколи Закревського,
22,м. КиiЪ, 022з2

t7.05.202з

19. Товариство з обмеженою
вiдповiдшrьнiстю <Фiльм Ю Ей
дистрибушн>

вул. Миколи Закревського,
22,м. КиiЪ, 022з2

|7.05.202з

таблицi



довження
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1 19.05.2023
Гр""urr. акцiонерне товариство

кУrgхарчопромсервlс)
20.

z4.о5.202з
2|. Територiа-пьний центр соцlапьноI,tl

обслуговуваннJI,Щеснянського
пqйrrттv тtлiста Кисва 31.05.2023вул. Електротехнlчна,ч - ь,

*, КтяТр Ф222)) Товариство з обмеженою
оi rrгтпп,i пя пьнiстю <Ремонтнию> 31.05.2023вул. Електротехнlчна,4-А,

л, Ктя'lЪ 0э-222з.

вул. Миколи Закревського,

16, м. КиТв, 02222

07 .06.202з
Товариство з обмеженою

вiдповiдагrьнiстю ((Есо

aBToTexнiKc)

24.

0,1.06.202звул. Миколи Закревського,

1б, м. Киiв, 02222

npo.n. Червоноi Калини,
(-El тrл Ки'rЪ_ о2225

25. Товариств0 з обмеженою

Bi пповiдапьнiстю ((ABToTexHiKc>
|4.06.202з

Е-".о"."*ийрайоннийсул
.,*лiетя Киева

26.

"улДрuИзера, 
8,

м. КиiЪ, 0Z2ZZ

2|.06.202з
Т"*рr."*Ь з обмеженою
вiдповiдатrьнiстю <Торговий дiм
А пкопл>l

2,1.

28.06.202зпросп. Червоноi КаJtини,

21-Г,м. Киiв, 0222528. Служба у справах дiтей та clм,l

Д.Ьrоr.iкоi районноi в MicTi

?r""oi пепжавноi адмiнiстрацii 05.07.2023
К"i".u*"й мiський будинок

питини <Gерiзка>

вул. Кубанськоi Украtни, +,

м. Киiв, 02156

"уrr. 
Ч.р"оноткацька, 44,

м. Киiв, 02094

29.

|2.07.202з
Го"чр".rво з обмеженою

Bi дповiдаltьнiстю KITaK>
30.

30.08.2023
Товариство з обмеженою

вiдповiдапънiстю <Щрукарttя

полiграфсервiс>>

вул. Якова Гнiздовського, I

м. Киiв, O2бб031.

30.08.2023вул. Якова Гнiздовського, l,

м. КиТв,02660з2. Товариство з обмеженою
вiдповiдапьнiстю науково-

виробниче пiдприемство
zz А тпплкомплексприлад)

Й Вiскозна, 8

м. Киiв, 02094

06.09.2023
зз. Гuу*оuо-виробниче приватне

пiдприемство <,,Щрук>

0б.09.2023

-Т ов ар иство з о бм еже н ою

вiдповiдальнiстю <Щрукарня

Бiзнесполi.рафп

вуп Вiскозна,8
м. Киiв, 02094з4.

таблицi



lЩОВЖt н FIя

2
4

1 |з.09.202з
35.

-То*р".тво 
з обмеженою

вiдповiдаrrьнiстю кТМ Спецмаш>

15.09.202з
з6.

ý-,пВ,rекrротехнiчна,11,
м. Киiв, 0221'7

Ъ-упБратиславська,52,
м. Киiв, 02094

Jrp"* Г"ата Хоткевича, 5,

l м. КиiЪ, 026б0

20.09.202з
3,7 . Комунагlьне пiдприеIvIство

<В атутiнськiнвестбудu

22.09.202з
38. Фiрма кПлазма-Мастер Jl l !,> у

формi товариства з обмеженою

Bi пповiда.ltьнiстю
27 .09.202з

з9. Науково-виробниче приватне

гriдприемство "АНеГ>>

29.09.2023
-То в ариство з о бм ежен ою

вiдповiдальнiстю фiрма <Новий

вул. Якова Гнiздовського а,

1,м. Киiв,02094

26,м.Киiв,02l56

просп. Лiсовий,39,

м. Киiв, 02166

40.

друк)
Товариство з обмеженою

вiдповiдагrьнiстю <Виробничо-

комерцiйне пiдприемство (ПАК-

lBM)

04.|0.202з
4|.

06.10.2023
42. Приватне акцiонерне товариство

<Уr<ренергомонтаж)

,Щержавне пiдприсмство

<Нацiональна кiнематика

Укоаiни>

1 1.10.2023
4з.

13.10.2023
44.

18.10.2023

-Товариствозобмеженоювiдповiдальнiстю
,,\/,,пппдтr.r.r r,i гпа fi i п>

вул. Якова Гнiздовського,

1-Е, м. Киiв, 02094

"у* 
Червоноткацька,75

м. Киiв, 02094

45.

\yvr

-То"арисrвозобмеженоювiдповiдагrьнiстю <Виробниче

пiдприемство "Пещерiн фул

процесiнг>

20.I0.20zз
46.

таблицi
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25.|0.2023
вул. Миrсоли Закревського,

35-Б, м. КиiЪ, 02222ш.-----копu Htt .тупенiв Jф 238

,I[,еснянсь*о.о рuйо"у rnri:,u I,ч 2,1.|0.2023
"ро.rl. 

Ч.рвоноi Калини,

3-Г, м. ItиiЪ, 02225
5 iMeHi

Кравчука Володимира

.I[,еснянсь"..gд"й"у,i"ч К*
01.t 1 .202з@acBoi,6

м. КиiЪ, 022з2
Г*опu bttt .тупенiв Ns 294

,Щеснянсъкого району MicTa Киева
08.11 .20zз

Гуr,- Шопом-Алейхема,

16-А, м. Киiв, 02156
.Ц,еснянського району MicTa Кисва

Га_пина МАРЧЕнко
В.о. керiвника апарату


