Структура що наведена нижче не є офіційною. При визначені розпорядника слід звертатися до документів, що регламентують
правові засади діяльності підприємства, установи, організації

Код

02012906

1-й рівень
Назва

Код

Департамент охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)
00180309

2-й рівень
Назва

Код

немає

00185011
00185028
01981738

База спеціального медичного постачання
Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної
допомоги
Дитяча клінічна лікарня №5 Святошинського району
м. Київа
Київська міська клінічна лікарня №5
Київська міська клінічна лікарня №1

01993664
01993730

Київська міська дитяча клінічна Інфекційна лікарня
Київський міський пологовий будинок №5

немає
немає

01993747
01993776
01993807

Дитяча клінічналікарня №3 Солом'янського р-ну
КИївська міська клінічна лікарня №18
Комунальна організацІя "Київмедспецтранс"

немає
немає
немає

01993842
01993859

Дитяча клінічна лікарня № 7 Печерського району
Київський міський пологовий будинок № 1
ТериторІальне медичне об"їднання "ФТИЗІАТРІЯ" у
місті Києві

немає
немає

00184945

01993865

немає
немає
немає
немає

01993687
01993960
01994043
05416202

01993919
01993931

Київський міський клінічний ендокринологІчний центр немає
Дитяча клінічна лікарня №8 Шевченківського району
м. Київа
немає
Київська міська клінічна лікарня №10
немає

01994037

Дитяча клінічна лікарня № 4 Солом'янського р-ну

немає

01994050
01994066

Київська міська станцІя швидкої медичної допомоги
Київський міський центр крові
Територіальне медичне об'єднання "ПСИХІАТРІЯ" у
місті Києві

немає
немає

01993871

01994072

3-й рівень
Назва

Київська міська дитяча клінічна туберкульозна
лікарня
Київська міська туберкульозна лікарня №1 з
диспансерним віддІленням
Київська міська туберкульозна лікарня № 2
Київський міський протитуберкульозний диспансер
№1

01993828

Київський міський психоневрологІчний диспансер
№5

01993992

Київська міська психоневрологІчна лікарня №2

02125838

Київська міська психоневрологІчна лікарня №3

05496827
05496833
05496845

01994095
01995640
02008922
02010764
02124976
02125800
02125823
03319759
03329674
04350694
05389534
05395859

05415817
05415941
05415958
05415970
05415987
05415993
05416113
05416124
05416136
05416248

ОлександрІвська клінічна лікарня м. Київа
Дитячий санаторій"ЛастІвка"
Київський міський центр здоров'я
Вищий навчальний заклад "Київський медичний
коледж Ім.П.І.Гаврося"
Київський міський центр репродуктивної та
перинатальної медицини
Київська міська студентська поліклініка
ФІзІотерапевтична поліклініка Шевченківського
району м. Київа
Київська міська клінічна лікарня №17
Київський міський центр медико-соціальної
експертизи
Київська міська дитяча клінічна лікарня №1
Київська міська клінічна офтальмологІчна лікарня
"Центр мікрохІрургії ока"
Київський міський консультативно-дІагностичний
центр
Дитячий санаторій"лісова поляна"Київського міського
дитячого санаторно-курортного медичного обїднання
Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2
Київська міська клінічна лікарня №3
Дитячий санаторій 'ялинка"
Дитячий санаторій "ПІонер"
Дитячий санаторій 'ясний"
Вищий навчальний заклад "Перший київський
медичний коледж"
Вищий навчальний заклад "Київський медичний
коледж № 3"
Вищий навчальний заклад Київський міський
медичний коледж
Територіальне медичне об'єднання
"Дерматовенерологія" у м. Києві

26315089
немає
немає
немає

Київський міський психоневрологІчний диспансер
№1
Київський міський психоневрологІчний диспансер
№2
Київський міський психоневрологІчний диспансер
№3
Київський міський психоневрологІчний диспансер
№4

немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає

немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
01994008
04593391
05416231
05416254
05496810

Київська міська клінічна шкірно-венерологІчна
лікарня
Шкірно-венерологІчний диспансер №2
Деснянського району м. Київа
Шкірно-венерологІчний диспансер №1
Дніпровського району м. Київа
Шкірно- венерологІчний диспансер № 3
Шкірно-венерологІчний диспансер № 5
ПодІльського району м. Київа

26189518

19034415
19426807
19426828

Дитяча клінічна лікарня № 9 ПодІльського району м.
Київа
Київський міський клінічний шпиталь інвалідів
Великої вітчизняної війни
Київська міська клінічна лікарня №7
Київський міський пологовий будинок №2
Київський міський пологовий будинок №3
Київська міська наркологІчна клінічна лікарня
"СоцІотерапІя"
Центр "Здоров'я" Печерського району
Київська міська клінічна лікарня № 8
КИїВСЬКИЙ міСЬКИЙ КлініЧНИЙ ОНКОЛОГІЧНИЙ
ЦЕНТР
міський науковий Інформаційно-аналітичний центр
медичної статистики
Дитячий санаторій "Орлятко"
Дитячий санаторій "лісний"

19426836

дитячий психоневрологІчний санаторій "Дружний"

05492290
05492309
05494840
05496780
05496796
05496862
05496885
05497146
13697965

21490652
22206086
22871244
22932891
22964365
23390630
23494298
23698049

Київський міський Центр радІаційного захисту
населення м. Київа від наслідків Чорнобильської
катастрофи
Київський міський будинок дитини
Ім.М.М.Городецького
Київське міське дитяче санаторно-курортне медичне
об'їднання
Київський міський Інформаційно-обчислювальний
центр
Перинатальний центр м. Київа
Київський міський будинок дитини "Березка"
Київський міський пологовий будинок №6
Київське міське клінічне бюро судово-медичної
експертизи

25388519
25637595
25680021
25680295
25680355
25680639

Дитячий психоневрологІчний санаторій"Салют"
Київський міський центр судово-психІатричної
експертизи
Центр медико-соціальної та трудової реабІлітації
психІчно хворих №2
Київська міська клінічна лікарня №2
Київська міська клінічна лікарня №14
Київська міська клінічна лікарня №9
Київська міська клінічна лікарня №6
Київська міська клінічна лікарня №12

25904518
26169972

Дитячий спеціалізований санаторій "Озерний"
Київського міського дитячого санаторно-курортного
медичного об"їднання
Київський центр спортивної медицини

24742858
25287764

немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає

немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає

немає
немає

Шкірно-венерологІчний диспансер Солом'янського
району м. Київа

26199074
26387019
26476378
30212155
30630831
35369124
36591594
37002134
37308723
37745469
39007616
39125291
39216907

Клінічна лікарня № 15 ПодІльського району м. Київа
Дитяча клінічна лікарня №6 Шевченківського району
м. Київа
міський медичний центр проблем слуху та мовлення
"Суваг"
Київська міська клінічна лікарня №4

немає

Київський центр трансплантації кісткового мозку
Київська міська клінічна лікарня "Київський міський
центр серця"
ТериторІальне медичне об'їднання
"СТОМАТОЛОГІЯ" у місті Києві
Київський міський центр дитячої нейрохІрургії
Киїївський міський центр екстреної медичної
допомоги служби медицини катастроф
Амбулаторно-поліклінічний заклад "Київський
міський дитячий дІагностичний центр"
Центр екстреної медичної допомоги та медицини
катастроф міста Київа
ТериторІальне медичне об"їднання "САНАТОРНОГО
ліКУВАННЯ" у містІ Києві
Територіальне медичне о'єднання "Київська
стоматологія" у місті Києві

немає

немає
немає
немає

немає
05496900
немає
немає
немає
немає
немає
01993983
02007673
02007696
05496891
16466597
18094504
26199051
26266764

02147629

Департамент освіти і науки, молоді
та спорту виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

02544326

Київський університет Імені Бориса ГрІнченка
Київський палац дІтей та юнацтва
Київське вище професійне училище будІвництва І
автотранспорту

02544336
02544359

Державний професійно-технічний навчальний заклад
"міжрегІональний центр ювелірного мистецтва м.
Київа"
немає
Київський професійний ліцей "Політехнік"
немає

02136554
02141207

СтоматологІчна поліклініка Оболонського району
м. Київа

немає
немає
немає

СтоматологІчна поліклініка ПодІльського району м.
Київа
СтоматологІчна поліклініка №1 Шевченківського
району м. Київа
СтоматологІчна поліклініка №2 Шевченківського
району м. Київа
СтоматологІчна поліклініка Дніпровського району
м. Київа
СтоматологІчна поліклініка Дарницького району м.
Київа
Дитяча стоматологІчна поліклініка №2
Шевченківського району м. Київа
Дитяча стоматологІчна поліклініка №1
Шевченківського району м. Київа
Дитяча стоматологІчна поліклініка Оболонського
району м. Київа

02544365

Вище професійне училище №25 м. Київа

немає

02544388
02544394

Київське вище професійне училище деревообробки
Київський професійний будІвельний ліцей
Київське вище професійне училище сервісу І
дизайну
Вище професійне училище № 26
Київське вище професійне училище будІвництва І
дизайну

немає
немає

Київське вище професійне поліграфІчне училище
Київський професійний ліцей "Авіант"
Київський професійний ліцей транспорту
Київське вище професійне училище водного
транспорту
Київський міський Будинок учителя
Об'їднання профспІлок, організацій профспІлок у м.
Києві "Київська міська рада профспІлок"
Київська міська організацІя ПрофспІлки працІвників
освіти і науки України
Київська міська школа вищої спортивної
майстерностІ
Київське вище професійне училище швейного та
перукарського мистецтва
Вище професійне училище №33 міста Київа
Київський професійний ліцей будІвництва І
комунального господарства
Київський професійний ліцей сфери послуг
Державний навчальний заклад "Київський
професійний електромеханічний ліцей"

немає
немає
немає

02544419
02544425
02544490
02544537
02544543
02544555
02549316
02597232
02670408
02671419
02928114
03063159
03069682
03069699
03566021
03566044

03768026
05536722
05536739

05536751
05536768
05536774
19137032
20578818
21468836

Комунальне підприїмтво виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) "Спортивний комплекс"
Централізована бухгалтерІя профтехучилищ
Київське вище професійне училище будІвництва І
архІтектури
Державний професійно технічний навчальний заклад
"Київське вище професійне училище технологій та
дизайну виробІв Із шкіри"
Київський професійний енергетичний ліцей
Київське вище професійне училище технологій та
дизайну одягу
Київський міський центр соціальних служб для сім'ї,
дІтей та молодІ
Позаміський дитячий заклад оздоровлення та
відпочинку "Зміна"
Київський молодІжний центр працІ

немає
немає
немає

немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає

немає
немає
немає

немає
немає
немає
немає
немає
немає

21560944
21565278
21600589
22885625
23378215
23516367
24587955
24924269

Підприїмство Дитячо-юнацький учбово-спортивний
центр профспІлок м. Київа "Авангард"
Київський міський центр з фІзичної культури І спорту
інвалідів "Інваспорт"
Дитячо-юнацька спортивна школа "Сюїта"
міжнародний центр дитячо-юнацького туризму
Дитячо-юнацька спортивна школа "Атлет"
Загальноосвітний навчальний заклад "Київський
спортивний ліцей-Інтернат"
КНЗ"Київський міський центр перепІдготовки та
пІдвищення кваліфІкації"
Дитячо-юнацька спортивна школа "Сузір'я"

немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає

25198658

ОбТїднання первинних профспІлкових організацій
Київської міської державної адміністрації
Загальноосвітній навчальний заклад "Школа
екстернів"

26200185

Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа
"Артем" Київського міського фІзкультурноспортивного товариства "Україна"

26200239
26314533

Спеціалізована дитячо-юнацька школа олімпійського
резерву м. Київа з легкої атлетики
немає
Київський міський центр сім'ї "Родинний дІм"
немає

25197050

немає
немає

немає

26476487

Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа "Ринг" немає
Централізована бухгалтерІя дитячо-юнацьких
спортивних шкіл
немає

31606024

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Гандбольний клуб "Київ-Спартак" Ім.І.Ї.Турчина

26438053

34770073

Школа вищої спортивної майстерностІ міста Київа
Київський міський центр соціально-психологичної
допомоги

35075848

Комунальне підприїмство виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації)
"Центр науково-освітніх Інновацій та моніторингу"

33499944

немає
немає
немає

немає

немає

35961021

Комунальна установа"Київський міський
лівобережний центр для віЛ-ІнфІкованих дІтей та
молодІ"
Київський міський правобережний центр для віЛІнфІкованих дІтей та молодІ

36002484

Київська міська організацІя Федерації боксу України

немає

37318438

Комунальний позашкільний навчальний заклад
"Київська Мала академія наук учнівської молодІ"

немає

35837437

немає

37739544
37924086

02231933

Департамент культури виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської Державної
адміністрації)

02173472
02173532
02214923
02214952
02221219
02221320
02221337
02221411
02224229
02224287

Комунальне підприїмство "Київський водний стадІон" немає
Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа
"Школа спорту"
немає
Комунальний заклад "Театрально-видовищний
заклад культури"Новий драматичний театр на
Печерську"
Театрально-видовищний заклад культури "Київський
академічний театр "Колесо"
Київський Інститут музики Ім. Р.М.Гліїра
Київська муніципальна академія естрадного та
циркового мистецтв
Комунальний заклад "Парк культури та відпочинку
"Гідропарк"
Голосіївський парк культури та відпочинку Ім.
М.Рильського
Парк культури та відпочинку "Перемога"

немає
немає
немає
немає
немає
немає
немає

Центральний парк культури І відпочинку м. Києва
немає
Національний Історико-архІтектурний музей
"Київська фортеця"
немає
Київський літературно-меморІальний музей Максима
Рильського
немає

02224583

Київський національний музей російського мистецтва
Національний музей мистецтв Імені Богдана та
Варвари Ханенків
Центральна міська бібліотека Ім. Т.Г.Шевченка для
дітей м. Києва
Театрально-видовищний заклад культури "Київський
академічний театр ляльок"

02224593

Театрально-видовищний заклад культури "Київський
національний академічний театр оперети"
немає

02224293
02224301
02224407

02226079
02597152
03494327

04544352
05459482
05460172
05481725

Концертний заклад культури Муніципальна
академічна чоловіча хорова капела
Ім.Л.М.Ревуцького"
Комунальний заклад "Центр художньої та технічної
творчості "Печерськ"
Державний архів м. Києва
Музей видатних діячів української культури Лесі
Українки,Миколи Лисенка,Панаса
Саксаганського,Михайла Старицького
міська спеціалізована молодіжна бібліотека "Молода
гвардія"
Публічна бібліотека Імені Лесі Українки для дорослих
м. Києва
Комунальне об'єднання "Київкіно"

немає
немає
немає
немає

немає
немає
немає

немає
немає
немає
немає

05492734
05495006

Комунальний заклад "Театрально-видовищний
заклад культури "Київський муніципальний
академічний театр опери І балету для дітей та
юнацтва"
Заклад культури "Київський муніципальний
академічний театр ляльок"

немає
немає

05509470
05534195

Театрально-видовищний заклад культури "Київський
академічний театр драми І комедії на лівому березі
Дніпра"
немає
Театрально-видовищний заклад культури "Київський
академічний Молодий театр"
немає
Музей Історії міста Києва
немає

13684980

Театрально-видовищний заклад культури "Київський
експериментальний театр "Золоті ворота"
немає

13699036

Театрально-видовищний заклад культури Київський
академічний драматичний театр на Подолі

немає

14284691
14293750

Концертно-театральний заклад культури
"Український академічний фольклорноетнографІчний ансамбль "Калина"
Київський міський центр дозвілля

немає
немає

16399139

Комунальний заклад "Концертний заклад культури
"Київський академічний муніципальний духовий
оркестр"

немає

05509435

19137730
21570434
21579346
21579671
21594647

Парк культури та відпочинку "Партизанська слава"
Музей гетьманства
Музей-мастерня І.П.КавалерІдзе
Концертний заклад культури "Муніципальний
академічний камерний хор "Київ"
Київська дитяча Академія мистецтв

немає
немає
немає
немає
немає

22908639

Комунальний заклад "Театрально-видовищний
заклад культури "Театр пластичної драми на
Печерську"
Національний центр народної культури "Музей Івана
Гончара"
Театрально-видовищний заклад культури
"Український малий драматичний театр"
Заклад культури "Київська академічна майстерня
театрального мистецтва "Сузір'я

22910470

Театрально-видовищний заклад культури "Київський
академічний театр юного глядача на Липках"
немає

22933784

Театрально концертний заклад культури Київський
академічний театр українського фольклору
"Берегиня"

немає

22958413

Комунальний театрально-концертний заклад
культури "Циганський академічний музичнодраматичний театр "Романс"

немає

21646901
21657170
22872213

немає
немає
немає
немає

25777528

Комунальний заклад культури "Експериментальна
майстерня "Театр маріонеток"
Київська міська галерея мистецтв "Лавра"
Комунальний заклад "Київський академічний
ансамбль української музики "Дніпро"
Комунальне підприємство "Парк культури І
відпочинку "відрадний"
літературно-меморІальний музей-квартира
П.Г.Тичини в м. Києві
Комунальний концертний заклад культури
"Академічний камерний хор "Хрещатик"

26051466

Заклад культури "Творча вітальня майстрів оперного
та балетного мистецтва "Духовна спадщина" Імені
Івана Козловського"
немає

23376854
23731321
24081799
25202443
25411425

26188107
26188708

Заклад культури "Київський театр "вільна сцена"
Київський міський центр народної творчості та
культурологічних досліджень

немає
немає
немає
немає
немає
немає

немає
немає

33746851

Комунальний вищий навчальний заклад училище
хореографічного мистецтва "Київська муніципальна
українська академія танцю Імені Сержа Лифаря"
Музей театрального, музичного та кіномистецтва
України
Національний музей українського народного
декоративного мистецтва
Музей книги І друкарства України
Комунальний заклад "Театрально-видовищний
заклад культури "Київська мала опера"
Товариство з обмеженою відповідальністю
"Муніципальний театр "Київ"

35531906

Комунальне підприємство виконавчого органу
Київради (Київської міської державної адміністрації)
"КиївкінофІльм"

немає

35648183

Комунальне підприємство виконавчого органу
Київради (КМДА) "Агентство по обслуговуванню
театральної та концертної діяльності"

немає

37819446

Комунальний заклад виконавчого органу Київської
міської ради(КМДА) "Всеукраїнський парк пам'яті
борців за свободу і незалежність України у м. Києві"

немає

38567715

Комунальний заклад ВО КМР (КМДА) "Київський
міський методичний центр закладІв культури та
навчальних закладІв"

немає

30382088
32071418
32071423
32071439
33643801

немає
немає
немає
немає
немає
немає

02317474

Департамент фінансів виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)

04633423

Департамент економіки та інвестицій
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)
21655857

Комунальне підприємство виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА) "Київське інвестиційне
агентство"
немає

33643377

Комунальна науково-дослідна установа"Науководослідний Інститут соціально-економічного розвитку
міста"
немає

немає

немає

21606480

Комунальне підприїмство виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) "Київекспертиза"

немає

19020407

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

20062138

Служба у справах дітей виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)
20076991

Центр соціально-психологІчної реабІлітації дІтей №1
Служби у справах дІтей виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)
немає

26379103
36282427
03346331

Центр соціально-психологІчної реабІлітації дІтей
Служби у справах дІтей виконавчого органу Київської
міської ради (КМДА)
немає
міський центр дитини
немає
Публічне акціонерне товариство "Київгаз"
немає

21465789

Комунальне підприїмство "Госпкомобслуговування"

немає

25391313
26124610

Деснянська районна в містІ Києві виборча комісІя
Київська міська виборча комісІя

немає
немає

33631361

Голосіївська районна в містІ Києві виборча комісІя

немає

33740823

Дніпровська районна у містІ Києві виборча комісІя

немає

33942390

ПодІльська районна в містІ Києві виборча комісІя

немає

33994034

немає

33995614

Дарницька районна в містІ Києві виборча комісІя
Оболонська районна у м. Києві територІальна
виборча комісІя

34002427

Шевченківська районна в містІ Києві виборча комісІя немає

39188985

Святошинська районна в містІ Києві виборча комісІя немає

39194192

Оболонська районна в містІ Києві виборча комісІя

немає

39211139

Солом'янська районна в містІ Києві виборча комісІя

немає

39212368

Печерська районна в містІ Києві виборча комісІя

немає

22883141

Київська міська рада

немає

немає

24250279

24378016

Департамент промисловості та
розвитку підприїмництва виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА) 00846346

Комунальне підприємство "Київський Іподром"

немає

05587984

Комунальне підприїмство "Бессарабський ринок"

немає

14307819

Державне науково-виробниче підприїмство "ЗахІд"

немає

Департамент будівництва та
житлового забезпечення виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)
23527052

31025659

Публічне акціонерне товариство "Холдингова
компанія "Київміськбуд"
Комунальне підприємство "Дирекція реставраційновідновлювальних робіт"
Комунальне підприємство з експлуатації І ремонту
житлового фонду "Житло-сервіс"

31454734

Комунальне підприємство з утримання та
експлуатації житлового фонду спеціального
призначення "Спецжитлофонд"

немає

31958324

Комунальне підприємство з питань будівництва
житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ"

немає

33239981

Комунальне підприємство "Інженерний центр"
Виконавчого органу Київської міської ради(КМДА)

немає

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Журнал"Київ"

немає

26387108

25695762

Департамент суспільних комунікацій
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської держаної
адміністрації)
16396359

32455608

РедакцІя газети Київської міської ради "Хрещатик"
Комунальне підприїмство Київської міської ради
"Телекомпанія "Київ"
Комунальне підприїмство "РедакцІя газети "ВечІрній
Київ"
Комунальне підприїмство "РадІостанцІя "Голос
Київа"

33791160

Комунальне підприїмство виконавчого органу
Київради(Київської міської державної адміністрації)
"Столиця"

16469058
25195855
31628577

26088340

Управління у справах жінок,
інвалідів, ветеранів війни та праці
Київської міської Ради (Київської
міської державної адміністрації)

25412005
25794194
35912325

Київський міський Центр роботи з жІнками
Київська міська організацІя Всеукраїнської спІлки
радянських офІцерІв
Центр захисту дІтей "НашІ дІти"

немає
немає
немає

немає
немає
немає
немає

немає

немає
немає
немає

26199097

Департамент земельних ресурсів
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)
немає

немає

немає

26345558

Департамент містобудування та
архітектури виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА)

немає

немає

немає

33695540

Департамент житлово-комунальної
інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

00131305

Публічне акціонерне товариство "Київенерго"

немає

02772037

немає

03327664

Приватне акціонерне товариство "Київспецтранс"
Публічне акціонерне товариство "Акціонерна
компанія "Київводоканал"

03358475

Ритуальна служба спеціалізоване комунальне
підприємство "Спеціалізований комбінат підприємств
комунально-побутового обслуговування"
немає

03366500

Публічне акціонерне товариство "Спеціалізоване
управління протизсувних підземних робіт"
Комунальне підприємство
"КиївжитлоспецексплуатацІя"

04013583

Комунальне підприємство "Генеральна дирекція
Київської міської ради з обслуговування Іноземних
представництв"

03360880

23379574

Ритуальна служба спеціалізоване комунальне
підприємство "Київський крематорій" виконавчого
органу Київради (Київської міської державної
адміністрації)
Державний Історико-меморІальний Лук'янівський
заповідник

25772436

Комунальне підприємство "Група впровадження
проекту з енергозбереження в адміністративних І
громадських будівлях м. Києва" ВО КМР (КМДА)

05416768

32554590

Департамент експлуатації водопровідного
господарства ПАТ "Акціонерна компанія
"Київводоканал"
Комунальне підприїмcтво "Водно-Інформаційний
центр"

33151242

Управління капітального будівництва Публічне
акціонерне товариство "Акціонерна компанія
"Київводоканал"

26112340

немає

немає
немає

немає

немає
немає

немає

немає
немає

немає

33745659

Комунальне підприємство Виконавчого органу
Київради (Київської міської державної
адміністрації)"Київкомунсервіс"

немає

37292855

Спеціалізоване водогосподарське комунальне
підприємство Виконавчого органу Київради
(Київської міської державної адміністрації)
"Київводфонд")

немає

37932233

Комунальне підприємство "Дирекція з капітального
будівництва та реконструкції "КиївбудреконструкцІя" немає

38506165

Комунальне підприємство виконавчого органу
КМР(КМДА)"Спеціалізоване управління протизсувних
підземних робіт"
немає

21507625

Київський науково-методичний центр по охороні,
реставрації та використанню пам'яток Історії,
культури та заповідних територій

немає

немає

немає

33746799

Управління охорони культурної
спадщини виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації))

34765257

Департамент внутрішнього
фінансового контролю та аудиту
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)
немає

34926981

Департамент міського благоустрою
та збереження природного
середовища виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

03359747

Київський зоологІчний парк загальнодержавного
значення
Комунальне підприїмство "Дарницьке лісопаркове
господарство"
Комунальне підприїмство "Святошинське
лісопаркове господарство"
Комунальне підприїмство "лісопаркове господарство
"Конча-Заспа"

03359753

Комунальне підприїмство по утриманню зелених
насаджень Святошинського району міста Київа

02221171
03359635
03359687

немає
немає
немає
немає

немає

05456733

Київське комунальне об'їднання зеленого
будІвництва та експлуатації зелених насаджень
міста "Київзеленбуд"
Комунальне підприїмство по переробцІ нерудних
будІвельних матерІалів

05456746

Комунальне підприїмство "Київське комунальне
автотранспортне підприїмство №2737"

немає

23505151

Комунальне підприїмство ВО КМР (КМДА) по
охороні, утриманню та експлуатації земель водного
фонду м. Київа "Плесо"

немає

03362123

немає
немає

26199708
31108609

немає

33153784

Комунальне підприїмство "Притулок для тварин"
Комунальне підприїмство "Центр ІдентифІкації
тварин"
Комунальне підприїмство "Київський міський будинок
природи"
Комунальне підприїмство "Київська міська лікарня
ветеринарної медицини"
Комунальна аварійно-рятувальна служба "Київська
служба порятунку"

немає

немає

немає

31456464

немає

37397174

Комунальне підприїмство "Дніпробудтехсервіс"
Фінансове управління Дніпровської районної в містІ
Києві державної адміністрації

37397189

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Дніпровської
районної в місті Києві державної адміністрації
37500560

32620706
32620923
32826108
32828319

36413095
37203257

Управління туризму виконавчого
органу Київської міської ради
(Київської міської державної
адміністрації)
Дніпровська районна в місті Києві
державна адміністрація

КОМУНАЛЬНЕ ПідпрИЇМСТВО "КИїВБЛАГОУСТРій"
ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИїВСЬКОї міСЬКОї РАДИ
(КИїВСЬКОї міСЬКОї ДЕРЖАВНОї АДмініСТРАЦії)
немає
Комунальне підприїмство "ліК" м. Київа"
немає

немає
немає
немає
немає

немає

37500948

37397195

Управління з питань надзвичайних ситуацій
Дніпровської в містІ Києві державної адміністрації

37397200

Управління праці та соціального захисту населення
Дніпровської в місті Києві державної адміністрації

Центр по роботі з дітьми та молоддю за місцем
проживання Дніпровського району м. Києва

немає

26064167

Управління працІ та соціального захисту
населення Дніпровської районної у м. Києві
державної адміністрації

22875087

ТериторІальний центр соціального обслуговування
Дніпровського району міста Київа
Дошкільний заклад освіти №628 Державного
управління справами
СтанцІя юних техніків - "Центр науково-технічної
творчості молодІ"
Український коледж Ім. В.О.Сухомлинського м.
Київа(спеціалізована школа №272)

22875220

Навчально-виховний
комплекс"Домінанта"(Дошкільн. навч.заклад спеціаліз школа 1ступ.-суспІльно-гуманітар
гІмназІя-спец.школа204 з погл.вивч.фІзич.

37500733
37397216

Дніпровський районний в місті Києві центр
соціальних служб для сім"ї,дітей та молоді

Управління освіти Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації
22864155
22872137

01110765

міжшкільний навчально-виробничий комбІнат
"Зміна"
Управління освіти Дніпровської районної у м. Києві
державної адміністрації
Київська міська клінічна лікарня №11
Дніпровського району м. Київа

01981655

Комунальне некомерційне підприїмство "Центр
первинної медико-санітарної допомоги "Русанівка"
Дніпровського району м. Київа"

22933034
26063920
37397221

Управління охорони здоров'я Дніпровської районної
в місті Києві державної адміністрації

25390930

Комунальне некомерційне підприїмство
"Консультативно-дІагностичний центр дитячий
Дніпровського району м. Київа"
Дитяча поліклініка № 2 Дніпровського району м.
Київа

26188946

Комунальне некомерційне підприїмство "Центр
первинної медико-санітарної допомоги №1
Дніпровського району м. Київа"

26188952

Комунальне некомерційне
підприїмство"Консультативно-дІагностичний центр
Дніпровського району м. Київа"

26189130

Комунальне некомерційне підприїмство "Центр
первинної медико-санітарної допомоги №3
Дніпровського району м. Київа"

26189147

Комунальне некомерційне підприїмство "Центр
первинної медико-санітарної допомоги №2
Дніпровського району м. Київа"

02125763

37397237

38196712
Служба у справах дІтей Дніпровської районної в містІ
Києві державної адміністрації
немає

37397242

Управління житлово-комунального господарства
Дніпровської районної в містІ Київа державної
адміністрації

03359813

03366612
32772152
36688054

37397258

Управління культури, туризму та охорони культурної
спадщини Дніпровської районної в місті Києві
державної адміністрації
26064173

Комунальне некомерційне підприїмство"Центр
первинної медико-санітарної допомоги №4"Дніпр.рн м. Київ

Комунальне підприїмство по утриманню зелених
насаджень Дніпровського району м. Київа
Комунальне підприїмство по утриманню житлового
господарства Дніпровського району м. Київа
Товариство з обмеженою відповідальністю
"Україна житло-сервіс"
ДочІрнї підприїмство "Україна житло-сервіс"
Управління культури Дніпровської районної у містІ
Києві державної адміністрації

33782402
38133008
37308812

Голосіївська районна в місті Києві
державна адміністрація

32487556
35839993

37413541
37413735
37413761

Комунальне підприїмство "Керуюча дирекцІя
Дніпровського району м. Київа"
Комунальне підприємство Голосіївського району м.
Києва "Голосіївблагоустрій"
Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа
"АРГО"

немає
немає
немає

Управління культури, туризму та охорони культурної
спадщини Голосіївської районної в місті Києві
адміністрації
немає
Служба у справах дітей Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації
немає
Управління охорони здоров'я Голосіївської районної
в місті Києві державної адміністрації
05494811

30151391

38945065

Комунальне некомерційне підприїмство "Центр
первинної медико-санітарної допомоги №1"
Голосіївського району м. Київа

38945128

Комунальне некомерційне підприїмство "Центр
первинної медико-санітарної допомоги №2"
Голосіївського району м. Київа

24721709

ТериторІальний центр соціального обслуговування
( надання соціальних послуг) Голосіївського району
м. Київа

19484453
23392215
23392250

ліцей "Наукова зміна"
ГІмназІя № 267 м. Київа
ГІмназІя "ДІалог"

23392267
23392296

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
з поглибленим вивченням предметІв художньоестетичного циклу № 302 міста Київа
ГІмназІя № 315 з поглибленим вивченням
Іноземних мов м. Київа

24583319

Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів
гІмназІя міжнародних відносин № 323 з
поглибленим вивченням англійської мови

26252957

37414016

37414262

Управління житлово-комунального господарства
Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації

Поліклініка №2 Голосіївського району м. Київа
Комунальне некомерційне підприїмство
"Консультативно-дІагностичний центр"
Голосіївського району м. Київа
Центральна районна дитяча поліклініка
Голосіївського району
Поліклініка сімейних лікарІв "Корчувате"
Голосіївського району м. Київа

25695724

Управління праці та соціального захисту населення
Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації

Комунальний театрально-видовищний заклад
культури Дніпровського району м. Київа "Театр
української традиції Дзеркало"

26385463

33099434

Комунальне підприїмство "Житловоексплуатаційна організацІя - 105" Голосіївського
району
Комунальне підприїмство "ЖЕО-110" Голосіївської
районної в м. Києві Ради
Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів
Скандинавська гІмназІя

35509619

Комунальне підприїмство "Житловоексплуатаційна організацІя - 107" Голосіївського
району

35509645

Комунальне підприїмство "Житловоексплуатаційна організацІя - 112" Голосіївського
району

35618075

Спеціалізована загальноосвітня школа 1-111
ступеня з поглибленим вивченням Іноземних мов
№ 329 "Логос" Імені ГеоргІя Гонгадзе

03359799

Комунальне підприїмство по утриманню зелених
насаджень Голосіївського району м. Київа

26385316

Комунальне підприїмство "Житловоексплуатаційна організацІя - 103" Голосіївського
району

26385523

Комунальне підприїмство "Житловоексплуатаційна організацІя - 109" Голосіївського
району

32375554

Комунальне підприїмство "ДирекцІя з управління
та обслуговування житлового фонду Голосіївського
району"

32525507

Комунальне підприїмство Голосіївського району в
м. Києві "Розрахунковий центр "Голосіїво"

33440974

Комунвальне підприїмство "Голосіївожитлосервіс"

26385486
26408187

Управління житлово-комунального господарства
Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації

Комунальне підприїмство "Житловоексплуатаційна організацІя - 111" Голосіївського
району

37414367

Управління з питань надзвичайних ситуацій
Голосіївської районної в місті Києві державної
адміністрації

37479210

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Голосіївської
районної в місті Києві державної адміністрації
22879582

немає

26064115
26380129

Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа№15
Голосіївський районний в місті Києві центр
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
Центр у справах жінок, сім'ї та жінок "Родинний
дім"

36203172

37479398
37479555
37333608

ПодІльська районна в місті Києві
державна адміністрація

38744513
Управління освіти Голосіївської в місті Києві
державної адміністрації
немає
Фінансове управління Голосіївської районної в місті
Києві державної адміністрації
немає

37393693

Комунальне підприїмство "ПодІл-благоустрій"
Фінансове управління ПодІльської районної в м.
Києві державної адміністрації

37393721

віддІл культури, туризму та охорони культурної
спадщини ПодІльської районної в містІ Києві
державної адміністрації

немає

37393735

Управління житлово-комунального господарста
ПодІльської районної в місті Києві державної
адміністрації

03359701

19033672

немає
немає

35669250
35669287
35669313
35669329
35669334
35669345
35669355
35669360
35669376
35669381

37393777

35669397
Служба у справах дІтей ПодІльської районної в містІ
Києві державної адміністрації
немає
Управління освіти ПодІльської районної в місті Києві
державної адміністрації
23388780

37393782

Управління праці та соціального захисту населення
Подільської районної в місті Києві державної
адміністрації

37393756

ФІзкультурно-оздоровчий центр "Централізована
система дитячо-юнацьких спортивних клубів за
місцем проживання "Голосіїво"
Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа
"Тріумф"

19361841

Комунальне підприїмство по утриманню зелених
насаджень ПодІльського району м. Київа
Комунальне підприїмство "ДирекцІя з управління
та обслуговування житлового фонду ПодІльського
району міста Київа"
Комунальне підприїмство "Нивки" ПодІльської
районної у м. Києві Ради
Комунальне підприїмство "Галицьке" ПодІльської
районної у м. Києві Ради
Комунальне підприїмство "Синьоозерне"
ПодІльської районної у м. Києві Ради
Комунальне підприїмство "Виноградар"
ПодІльської районної у м. Києві Ради
Комунальне підприїмство "Центральний"
ПодІльської районної у м. Києві Ради
Комунальне підприїмство "Введенське"
ПодІльської районної у м. Києві Ради
Комунальне підприїмство "Куренівське"
ПодІльської районної у м. Києві Ради
Комунальне підприїмство "вітряні гори"
ПодІльської районної у м. Києві Ради
Комунальне підприїмство "лісове" ПодІльської
районної у м. Києві Ради
Комунальне підприїмство "Мостицький"
ПодІльської районної у м. Києві Ради

Фінансовий ліцей ПодІльського району м. Київа
ТериторІальний центр соціального обслуговування
ПодІльського району м. Київа

37393798

Управління охорони здоров'я Подільської районної в
місті Києві державної адміністрації
01993799
03077888
26199140

35670575

Комунальне некомерційне підприїмство
"Консультативно-дІагностичний центр"
ПодІльського району м. Київа
Дитяча поліклініка № 4 ПодІльського району м.
Київа

38946192

Комунальне некомерційне підприїмство "Центр
первинної медико-санітарної допомоги №2"
ПодІльського району м. Київа

38946268

Комунальне некомерційне підприїмство "Центр
первинної медико-санітарної допомоги №1"
ПодІльського району м. Київа

23493593

Подільський районний в місті Києві центр
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

35363473

Подільський районний у м. Києві центр фізичного
здоров'я населення "Спорт для всіх"

26199200

37393835

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Подільської
районної в м. Києві державної адміністрації

36137922
38930242

37393845

Управління з питань надзвичайних ситуацій
ПодІльської районної в містІ Києві державної
адміністрації

37570711

Управління капітального будІвництва, архІтектури та
землекористування ПодІльської районної в містІ
Києві державної адміністрації
32557113

37371727

37445395

Управління житлово-комунального господарства
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації

Центр соціально-психологІчної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями
Подільського району м. Києва
Подільський районний в місті Києві Центр клубів за
місцем проживання "Поділ"

немає

35251157
немає
Оболонська районна в місті Києві
державна адміністрація

Поліклініка №4 ПодІльського району м. Київа
Поліклініка № 2 ПодІльського району м. Київа
Поліклініка № 3 подІльського району м. Київа

05416745

Комунальне підприїмство "ПодІл-житло"
ПодІльської районної у м. Києві Ради
Комунальне підприїмство "ПодІлінвестреконструкцІя" ПодІльської районної у м.
Києві Ради

Комунальне підприїмство по утриманню зелених
насаджень Оболонського району м. Київа

33597153

Комунальне підприїмство "Служба замовника
житлово-комунальних послуг" Оболонського
району у м. Києві
Комунальне підприїмство
"ОболоньжитлоексплуатацІя"
Комунальне підприїмство "Житлосервіс
"Приозерне" Оболонського району у м. Києві

33597216

Комунальне підприїмство "Житлосервіс "Куренівка"

05757498
32454080

37445400

37445416
37445437

Управління будІвництва, архІтектури та
землекористування Оболонської районної в місті
Києві державної адміністрації
Управління праці та соціального захисту населення
Оболонської районної в місті Києві державної
адміністрації
Управління охорони здоров'я Оболонської районної
в місті Києві державної адміністрації

33597242

Комунальне підприїмство "Житлосервіс "Оболонь"
Оболонського району у містІ Києві

32346958

Комунальне підприїмство "Оболонь-інвестбуд"

20076896

ТериторІальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Оболонського району
м. Київа

00184980

Поліклініка №1 Оболонського району м. Київа

05494828

Комунальне некомерційне
пІдпиїмство"Консультативно-дІагностичний
центр"Оболонського району в м. Києві

23379143
25391533

37445463

38960518
Управління освіти Оболонської районної в містІ Києві
державної адміністрації
немає
Фінансове управління Оболонської районної в містІ
Києві державної адміністрації
немає

37445479

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Оболонської
районної в місті Києві державної адміністрації
23697423

37445442

37378937

Солом'янська районна в місті Києві
державна адміністрація

37445484

38511264
Служба у справах дІтей Оболонської районної в містІ
Києві державної адміністрації
немає

37445495

Управління культури, туризму та охорони культурної
спадщини Оболонської районної в місті Києві
державної адміністрації
32706231

16483242

Комунальне підприїмство "Школяр"

немає

31055458

Комунальне підприїмство "Солом'янкабудінвест"

немає

34879125

Комунальне підприїмство "Солом'янка-Сервіс"
Солом'янської районної в містІ Києві державної
адміністрації

немає

37485380

Управління з питань надзвичайних ситуацій
Солом'янської районної в м. Києві державної
адміністрації

немає

Комунальне некомерційне підприїмство "Центр
первинної медико-санітарної допомоги №2"
Оболонського району м. Київа
Центральна районна дитяча поліклініка
Оболонського району м. Київа
Комунальне некомерційне підприїмство "Центр
первинної медико-санітарної допомоги №1"
Оболонського району м. Київа

Оболонський районний в м. Києві центр соціальних
служб для сім"ї, дітей та молоді
Центр соціально-психологІчної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями в
Оболонському районі міста Києва

Комунальне підприїмство Оболонського району м.
Київа "Дитячий кінотеатр "Кадр"

37485401

Управління житлово-комунального господарства
Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації

31806913

Комунальне підприїмство по утриманню зелених
насаджень Солом'янського району м. Київа

35756950
35756966
35756971

Комунальне підприїмство "ДирекцІя з управління
та обслуговування житлового фонду"
Солом'янської районної у м. Києві ради
Комунальне підприїмство "ІндустрІальне"
Комунальне підприїмство "Грушківське"
Комунальне підприїмство "Залізничне"
Комунальне підприїмство "відрадненське"
Солом'янської районної у м. Києві ради
Комунальне пІдриїмство "Батиївське"
Комунальне підприїмство "Чоколівське"

37485417

Управління культури,туризму та охорони культурної
спадщини Солом'янської в м. Києві державної
адміністрації

21588598

Київський камерний театр-студІя "Дивний замок"

37485422

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту
Солом'янської районної в місті Києві державної
адміністрації

33395917

Солом'янське районне у м. Києві об'єднання
підліткових клубів за місцем проживання "Либідь"

38577655

Центр соціально-психологІчної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями
Солом'янського району міста Києва

35756919
35756924
35756939
35756945

37485459

37485464
37485490

Управління охорони здоров'я Солом'янської районної
в місті Києві державної адміністрації
04593340

Комунальне некомерційне підприїмство
"Консультативно- дІагностичний центр"
Солом'янського району м. Київа

26188596
26188604

Поліклініка №3 Солом'янського району м. Київа
Поліклініка №2 Солом'янського р-ну

38960408

Комунальне некомерційне пІдриїмство "Центр
первинної медико-санітарної допомоги №1"
Солом'янського району м. Київа

38960481
Фінансове управління Солом'янської районної в містІ
Києві державної адміністрації
немає
Управління освіти Солом'янської в м. Києві
державної адміністрації
22876603

Комунальне некомерційне підприїмство "Центр
первинної медико-санітарної допомоги №2"
Солом'янського району м. Київа

Політехнічний ліцей НТУУ "КПІ"

22878217
22880259

Позашкільний навчально-виховний заклад Палац
дитячої та юнацької творчості Солом'янського р-ну
м. Київа
Технічний ліцей НТУУ "КПІ"

22880289
24925180

Навчально-виховний комплекс допрофесійної
пІдготовки та технічної творчості молодІ
Центр технічної творчості Юність" м. Київа

25759476
26379864
37485506

Служба у справах дІтей Солом'янської районної в
містІ Києві державної адміністрації

немає

37485511

Управління праці та соціального захисту населення
Солом'нської районної в місті Києві державної
адміністрації

22893688

25895958
26064368

31723240

26316019
Управління економіки Солом'янської районної в містІ
Києві державної адміністрації
немає
Комунальне підприємство "Позняки-інвест-УКБ
Дарницького району міста Києва"
немає

35167081

Комунальне підприїмсиво "ЕкологІя" Дарницької
районної в м. Києві державної адміністрації

37447770

Управління охорони здоров'я Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації

38894592
37388222

Дарницька районна в місті Києві
державна адміністрація

37447900

відділ з питань надзвичайних ситуацій Дарницької
районної в місті Києві державної адміністрації

Авіакосмічний ліцей Ім. І. СІкорського НАУ м. Київа
Навчально-науковий комплекс "Нова освіта"

ТериторІальний центр соціального обслуговування
населення Солом'янського р-ну м. Київа
Солом'янська районна організацІя всеукраїнського
об'їднання ветеранів м. Київа
Солом'янський районний у м. Києві центр
соціальних служб для сім"ї та молодІ
Центр сім'ї Солом'янської районної в містІ Києві
державної адміністрації

немає

01280970
01280987

Комунальне некомерційне підприїмство
"Консультативно-дІагностичний центр
№1Дарницького району м. Київа"
Поліклініка №3 Дарницького району м. Київа

03568132

Комунальне некомерційне підприїмство "Центр
первинної медико-санітарної допомоги №1
Дарницького району м. Київа"

26064374

Комунальне некомерційне підприїмство
"Консультативно-дІагностичний центр №2
Дарницького району м. Київа"

26188248

Комунальне некомерційне підприїмство
"Консультативно-дІагностичний центр дитячий
Дарницького району м. Київа"

30300749

Комунальне некомерційне підприїмство "Центр
первинної медико-санітарної допомоги№3
Дарницького району м. Київа"

31413640

Комунальне некомерційне підприїмство "Центр
первинної медико-санітарної допомоги
Дарницького району м. Київа"

38266365

Комунальне некомерційне підприїмство "Центр
первинної медико-санітарної допомоги
№2"Дарницького району м. Київа

немає

37447984

Управління праці та соціального захисту населення
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

37448032

Управління у справах сім'ї, молоді та спорту
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

37448202

Управління освіти Дарницької районної в місті Києві
державної адміністрації
Управління культури Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації
Фінансове управління Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації

37448218

Управління житлово-комунального господарства
Дарницької районної в місті Києві державної
адміністрації

37448113
37448129

37448223
37395418

Святошинська районна в місті Києві
державна адміністрація

26077520
26125354

26199855
37498536

Служба у справах дітей Дарницької районної в місті
Києві державної адміністрації
Святошинська районна у містІ Києві державна
адміністрація
Київська дитяча школа мистецтв №8

33882032

26064256
33054613
16462352

немає

14315687

Комунальне підприїмство "Господар Дарницького
району міста Київа"

31722755

Комунальне підприїмство "ДирекцІя замовника з
управління житловим господарством Дарницького
району міста Київа"

31722949

Комунальне підприїмство по утриманню зелених
насаджень Дарницького району м. Київа

немає
немає
немає

22869738
22876046

37498578

Міжшкільний навчально-виробничий комбІнат
Центр позашкільної роботи Святошинського
району міста Київа
Дитячо-юнацька спортивна школа № 17

34732294

Дитячо-юнацька спортивна школа № 2 міста Київа
Дитячо-юнацька спортивна школа №26
Святошинського району м. Київа

26087688

Святошинський районний у м. Києві центр
соціальних служб для сім'ї, дІтей та молодІ

37674964

ТериторІальний центр соціального обслуговування
Святошинського району м. Київа

22878252

37498541

Центр соціальних служб для сім'ї, дІтей та молодІ
Дарницького району міста Київа
Центр сім'ї Дарницького району міста Київа
Спеціальна загальноосвітня школа-Інтернат I-II
cтупенів №12 Дарницького району м. Київа

немає

Управління капітального будІвництва Святошинської
районної у містІ Києві державної адміністрації
немає
Управління освіти Святошинської районної в місті
Києві державної адміністрації
01284979

Управління праці та соціального захисту населення
Святошинської районної в місті Києві державної
адміністрації

ТериторІальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Дарницького району
міста Київа

Управління культури, туризму та охорони культурної
спадщини Святошинської районної в містІ Києві
державної адміністрації
26021413

Культурно-просвітній заклад "Центр культури
"Святошин"

37498583

Управління охорони здоров'я Святошинської
районної в місті Києві державної адміністрації

25696273

Поліклініка №3 Святошинського району міста Київа

26199401

Комунальне некомерційне підприїмство
"Консультативно-дІагностичний центр"
Святошинського району м. Київа

26316077

Комунальне некомерційне підприїмство "Центр
первинної медико-санітарної допомоги №3
Святошинського району м. Київа
Дитяча поліклініка №1 Святошинського району
міста Київа
Дитяча поліклініка №2 Святошинського району
міста Київа
Дитяча поліклініка № 4 Святошинського району
міста Київа

35556721

Поліклініка №4 Святошинського району міста Київа

38961113

Комунальне некомерційне підприїмство "Центр
первинної медико-санітарної допомоги №2"
Святошинського району м. Київа

38961129

Комунальне некомерційне підприїмство "Центр
первинної медико-санітарної допомоги № 1"
Святошинського району м. Київа

26199418
26316054
26316060

37498625

Фінансове управління Святошинської районної в
містІ Києві державної адміністрації

немає

37498693

Управління житлово-комунального господарства
Святошинської районнної в м. Києві державної
адміністрації

03366552

36037999
36113985
36113990
36114004
36114019
36114025
36114046
36114051
36114067

Комунальне підприїмство по утриманню житлового
господарства Святошинського району міста Київа
Комунальне підприїмство "ДирекцІя з утримання та
обслуговування житлового фонду в
Святошинському районі м. Київа"
Комунальне підприїмство "Ремонтноексплуатаційна організацІя-4"
Комунальне підприїмство "Ремонтноексплуатаційна організацІя-3"
Комунальне підприїмство "Ремонтноексплуатаційна організацІя-2"
Комунальне підприїмство "Ремонтноексплуатаційна організацІя-7"
Комунальне підприїмство "Ремонтноексплуатаційна організацІя-5"
Комунальне підприїмство "Ремонтноексплуатаційна організацІя-1"
Комунальне підприїмство "Ремонтноексплуатаційна організацІя-9"
Комунальне підприїмство "Ремонтноексплуатаційна організацІя-8"

36114072
36114088

37401206

Печерська районна в місті Києві
державна адміністрація

37498740

Служба у справах дІтей Святошинської районної в
містІ Києві державної адміністрації

немає

37498850

Управління з питань фІзичної культури І спорту
Святошинськох районної у місті Києві державної
адміністрації

26315161

37499435

Управління з питань надзвичайних ситуацій
Святошинської районної в містІ Києві державної
адміністрації

немає

39408088

Управління будІвництва, архІтектури та
землекористування Святошинської районної в містІ
Києві державної адміністрації

немає

25729156
30782546

Комунальне підприїмство"Шкільне"
Постійне представництво Автономної Республіки
Крим у столицІ України містІ Києві
Печерський районний центр соціальних служб для
сім'ї ,дІтей та молодІ
Комунальне підприїмство"Печерськ-інвест"

37451503

Управління охорони здоров'я Печерської районної в
місті Києві державної адміністрації

19130066
22864304

немає
немає
немає

26188550

26267870

37451545

37451550

Управління житлово-комунального господарства
Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації

37451519
37451524
37451530

Центр у справах сім"ї та жІнок "Родинний дІм"
Святошинського району м. Київа

немає

26188567

Управління з питань надзвичайних ситуацій
Печерської районної в містІ Києві державної
адміністрації
Служба у справах дІтей Печерської районної в містІ
Києві державної адміністрації
Фінансове управління Печерської районної в містІ
Києві державної адміністрації
Управління освіти Печерської районної в місті Києві
державної адміністрації

Комунальне підприїмство "Ремонтноексплуатаційна організацІя-6"
Комунальне підприїмство "Ремонтноексплуатаційна організацІя-10"

Комунальне некомерційне підприїмство "Центр
первинної медико-санітарної допомоги
"Печерського району міста Київа
Комунальне некомерційне підприїмство
"Консультативно-дІагностичний центр"
Печерського району м. Київа
ГоспІталь "Печерський" Печерського району м.
Київа

немає
немає
немає
22879412

03359760
03366569

05756837
19024635

Природничо-науковий ліцей № 145 Печерського
району м. Київа
Комунальне підприїмство по утриманню зелених
насаджень Печерського району
Комунальне підприїмство управління житлового
господарства "Печерськжитло"
Комунальне підприїмство по утриманню житлового
господарства Печерського району м. Київа
"Липкижитлосервіс"
Комунальне підприїмство по благоустрою
Печерського району "Печерськблагоустрій"

37405111

Шевченківська районна у місті Києві
державна адміністрація

33998044

Комунальне підприїмство"Служба замовника
Печерського району для визначення виконавця
послуг з ремонту приміщень,будинків споруд

34239762

Комунальне підприїмство по утриманю житлового
господарства Печерського району м. Київа
"Печерська брама"

35534430

Комунальне підприїмство по утриманню житлового
господарства Печерського району м. Київа
"Хрещатик"

37451566

віддІл культури, туризму та охорони культурної
спадщини Печерської районної в містІ Києві
державної адміністрації

немає

37451571

віддІл у справах сім"ї, молодІ та спорту Печерської
районної в містІ Києві державної адмінстрації

немає

37451587

Управління праці та соціального захисту населення
Печерської районної в місті Києві державної
адміністрації

21551655

Будинок милосердя та здоров'я Печерського
району

22870397

ТериторІальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) Печерського району
міста Київа

31307216

Комунальне підприїмство "Неомед" Шевченківської у
м. Києві ради
Комунальне підприїмство "РІко" Шевченківської
районної у м. Києві ради
Центр у справах сім'ї та жІнок Шевченківського
району м. Київа
Комунальне підприїмство "АТП" Шевченківської
райради міста Київа
Комунальне підприїмство "Джерело" Шевченківської
районної у м. Києві ради

35253327

Комунальне підприїмство"Шевченківська района
клініка ветеринарної медицини" Шевченківської
районної у м. Києві Ради

немає

37470044

Управління з питань надзвичайних ситуацій
Шевченківської районної в містІ Києві державної
адміністрації

немає

37470057

Управління праці та соціального захисту населення
Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації

01994014
25274218
26345860
30723632

37470070

Управління охорони здоровСя Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

немає
немає
немає
немає
немає

37470091

ТериторІальний центр соціального
обслуговування(надання соціальних послуг)
Шевченківського району м. Київа №2

37470175

ТериторІальний центр соціального
обслуговування(надання соціальних послуг)
Шевченківського району м. Київа №1

38945657

Комунальне некомерційне підприїмство "Центр
первинної медико-санітарної допомоги №1"
Шевченківського району міста Київа

38945945

Комунальне некомерційне підприїмство "Центр
первинної медико-санітарної допомоги №3"
Шевченківського району міста Київа

38947811

Комунальне некомерційне підприїмство
"Консультативно-дІагностичний центр"
Шевченківського району міста Київа

01993782

Комунальне некомерційне підприїмство "Центр
первинної медико-санітарної допомоги №2"
Шевченківського району міста Київа
Центральна дитяча поліклініка Шевченківського
району м. Київа

01993894

Поліклініка №3 Шевченківського району м. Київа

04593379
05496922

Центр "Здоров'я" Шевченківського району м. Київа
Дитяча поліклініка №4 Шевченківського району м.
Київа

05497198

Поліклініка №2 Шевченківського району м. Київа

26087582

Поліклініка №5 Шевченківського району м. Київа

26124068

26380141

Поліклініка №1 Шевченківського району м. Київа
Дитяча поліклініка №3 Шевченківського району м.
Київа
Дитяча поліклініка №5 Шевченківського району м.
Київа
Дитяча поліклініка №2 Шевченківського району м.
Київа
Центральна районна поліклініка Шевченківського
району міста Київа

22881432

Дитячо-юнацька спортивна школа №7

22882006

міжобласна спеціальна середня загальноосвітня
вечІрня (змінна) І заочна школа для сліпих І
слабозорих

22882012

Спеціалізована дитячо-юнацька школа
олімпійського резерву №20 що знаходиться у
державній власностІ

38948312
Управління охорони здоров'я Шевченківської
районної в місті Києві державної адміністрації

26189294
26199039
26199045

37470086

Управління освіти Шевченківської районної в місті
Києві державної адміністрації

25591203
26125897
36413006

Український медичний ліцей НацІонального
медичного університету Імені О.О.Богомольця
Спеціалізована дитячо-юнацька школа
олімпійського резерву №6
Дитячо-юнацька спортивна школа №24
Шевченківського району м. Київа

37470112

Фінансове управління Шевченківської районної в
містІ Києві державної адміністрації
Служба у справах дІтей Шевченківської районної в
містІ Києві державної адміністрації

37470128

віддІл у справах сім'ї, молодІ та спорту
Шевченківської районної в містІ Києві державної
адміністрації

37470133

Управління культури, туризму та охорони культурної
спадщини Шевченківської районної в місті Києві
державної адміністрації
02173495

37470107

немає
немає

немає

19021878
21517291
38726646
37470149

Шевченківський районний в містІ Києві центр
соціальних служб для сім'ї, дІтей та молодІ

немає

37470154

Управління містобудування, архІтектури та
землекористування Шевченківської районної в містІ
Києві державної адміністрації

немає

37470160

Управління житлово-комунального господарства
Шевченківської районної в місті Києві державної
адміністрації

31731838

Заклад культури театр "Актор"
Державний спеціалізований мистецький
навчальний заклад "Київська дитяча школа
мистецтва №2 Ім.М.І.Вериківського"
Державна дитяча хореографІчна студІя
ураїнського танцю "Барвіночок"
Заклад культури "Музей Історичного центру міста
Київа"

Комунальне підприїмство "ЦЕНТР
ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ
ШЕВЧЕНКІВСЬКОГО РАЙОНУ"

33790408

Комунальне підприїмство по утриманню зелених
насаджень Шевченківського району м. Київа
Комунальне підприїмство "Благоустрій
Шевченківського району"

34965989

Комунальне підприїмство "Житловоексплуатаційна контора "Центральна"
Шевченківського району

34966013

Комунальне підприїмство "Житловоексплуатаційна контора "Сирець" Шевченківської
районної у м. Києві ради

34966048

Комунальне підприїмство "Житловоексплуатаційна контора 'ярославська"
Шевченківського району

34966076

Комунальне підприїмство "Житловоексплуатаційна контора "Лук'янівка"
Шевченківського району

34966102

Комунальне підприїмство "Житловоексплуатаційна контора "Покровська"
Шевченківського району

34966139

Комунальне підприїмство "Житловоексплуатаційна контора "ДІброва" Шевченківської
районної у м. Києві ради

31753249

34966165

Комунальне підприїмство "Житловоексплуатаційна контора "Татарка" Шевченківського
району

34966191

Комунальне підприїмство "Житловоексплуатаційна контора "ДегтярІвська"
Шевченківського району

34966254

Комунальне підприїмство "Житловоексплуатаційна контора "ЗолотоустІвська"
Шевченківського району
Комунальне підприїмство "Керуюча дирекцІя
Шевченківського району"

34967368

Комунальне підприїмство "Житловоексплуатаційна контора "Шулявка"
Шевченківського району

34967394

Комунальне підприїмство "Житловоексплуатаційна контора "Нивки" Шевченківського
району

34967420

Комунальне підприїмство "Житловоексплуатаційна контора "Михайлівська"
Шевченківського району

34966228

37405284

Департамент транспортної
інфраструктури виконавчого органу
Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації)

03328913

Комунальне підприїмство "Київський метрополітен"

03334894

КП "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту
та утриманню автомоб.шляхІв та споруд на них
Голосіївського району м. Київа"
немає

немає

03359018
03359026

Комунальне підприїмство по ремонту І утриманню
мостІв І шляхІв м. Київа "Київавтошляхміст"
Комунальна корпорацІя "Київавтодор"

03359090

Комунальне підприїмство"Шляхово-експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобІльних
шляхІв,споруд на них Святошинського району"м.
Київа
немає

03359115

комунальне підприїмство" Шляхово-експлутаційне
управління по ремонту та утриманню автомобІльних
шляхІв та споруд на них" Печерського району м.
Київа
немає

03359121

Комунальне підприїмство "Шляхове експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобІльних
шляхІв та споруд на них ПодІльського р-ну у м. Києві немає

03360905

Комунальне підприїмство електромереж зовнішнього
освітлення м. Київа"Київміськсвітло"
немає

немає
немає

04590234

Комунальне підприїмство "Шляхово-Експлуатаційне
Управління по ремонту та утриманню автомобІльних
шляхІв та споруд на них Деснянського району" м.
Київа
немає

05445267

Комунальне підприїмство"ДирекцІя будІвництва
шляхово-транспортних споруд м. Київа"

05445534

Комунальне підприїмство "Шляхово-експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобІльних
шляхІв та споруд на них "МагІстраль"
немає

05446166

Комунальне підприїмство "Шляхово-експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобІльних
шляхІв та споруд на них Дніпровського району" м.
Київа
немає

05465258

Комунальне підприїмство "Шляхово-експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобІльних
шляхІв та споруд на них Оболонського району" м.
Київа
немає

25383769

Комунальна служба перевезень виконавчого органу
Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації)

31722818
31725604

Комунальне підприїмство "Шляхово-експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобІльних
шляхІв та споруд на них Дарницького району"
немає
Комунальне підприїмство "Київпастранс"
немає

31815760

31868786
32955518

Комунальне підприїмство"Шляхово-експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомабІльних
шляхІв та споруд на них Шевченківського району
мКиїва"
немає
Комунальне підприїмствоКМР"Київдорсервіс"
немає

26316203

Комунальне підприємство "Київтранспарксервіс"
Деснянська районна у містІ Києві державна
адміністрація
Центр у справах сім'ї та жІнок Деснянського району
м. Київа

37501606

Відділ у справах сім'ї, молоді та спорту Деснянської
районної в місті Києві державної адміністрації

35210739
37415088

немає

Комунальне підприїмство "шляхово-експлуатаційне
управління по ремонту та утриманню автомобІльних
шляхІв та споруд на них"
немає
Спеціалізоване комунальне підприїмство
"Київтелесервіс"
немає

31806946

Деснянська районна в місті Києві
державна адміністрація

немає

26077477

немає
немає
немає

25777741
33228613

Центр навчання плаванню Деснянського району м.
Києва
Центр фізичного здоров'я населення "Спорт для
всіх"

35222079

37501611

Управління праці та соціального захисту населення
Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації

25283364
26088972

37501632

Управління культури, туризму та охорони культурної
спадщини Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації
05275368
Фінансове управління Деснянської районної в містІ
Києві державної адміністрації
немає

37501648

Управління житлово-комунального господарства
Деснянської районної в місті Києві державної
адміністрації

37501627

37501653

Центр соціально-психологІчної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями
ТериторІальний центр соціального обслуговування
Деснянського району міста Київа
Деснянський районний у м. Києві центр соціальних
служб для сім'ї, дІтей та молодІ

Київська дитяча школа мистецтв №3

04589645

Комунальне підприїмство по утриманню зелених
насаджень Деснянського району м. Київа

31776030

Комунальне підприїмство по утриманню житлового
господарства "Житлорембудсервіс" Деснянського
району м. Київа

32106047

Комунальне підприїмство "Автотранспортник"
Деснянської районної у містІ Києві ради

36657100

Комунальне підприїмство "ДирекцІя з управління
та обслуговування житлового фонду" Деснянського
району м. Київа

02064139

Комунальне некомерційне підприїмтво "Центр
первинної медико-санітарної допомоги № 1"
Деснянського району м. Київа
Центральна районна дитяча поліклініка
Деснянського району м. Київа

04543009

Поліклініка №3 Деснянського району м. Київа

21467676

Комунальне некомерційне підприїмство "Центр
первинної-медико-санітарної допомоги № 2"
Деснянського району м. Київа

Управління охорони здоров'я Деснянської районної в
місті Києві державної адміністрації
02064116

33780295
33780866

Комунальне некомерційне підприїмство
"Консультативно-дІагностичний центр"
Деснянського району м. Київа
Дитяча поліклініка №2 Деснянського району м.
Київа
Дитяча поліклініка №1 Деснянського району

38960345

Комунальне некомерційне підприїмство "Центр
первинної медико-санітарної допомоги № 4"
Деснянського району м. Київа

26188308

37501669

37501674
37501684

Управління будІвництва, архІтектури та
землекористування Деснянської районної в місті
Києві державної адміністрації

38960413

Комунальне некомерційне підприїмтво "Центр
первинної медико-санітарної допомоги № 3"
Деснянського району м. Київа

30977943

Комунальне підприїмство "ВатутІнськінвестбуд"

Управління з питань майна комунальної власностІ
Деснянської районної в містІ Києві держаної
адміністрації
немає
Управління освіти Деснянської районної в місті Києві
державної адміністрації
01039524
01211621
01486950
01487814
01487866

01488038
01488050
01488067
01488937

01488943
01489291
01489305
01489345
01489351
01489368

Школа I-III ступенів № 218 Деснського району м.
Київа
Школа I-III ступенів №190 Деснянського району
міста Київа
Школа I-III ступенів № 270 Деснянського району м.
Київа
Школа I-III ступенів №275 Деснянського району м.
Київа
Школа I-III ступенів №276 Деснянського району м.
Київа
Спеціалізована школа I-III ступенів № 277 з
поглибленим вивченням англійської мови
Деснянського району м. Київа
Школа І-ІІІ ступенів № 278 Деснянського району м.
Київа
Школа I-III ступенів № 282 Деснянського району
міста Київа
ГІмназІя № 283 ІІ-ІІІ ступеня Деснянського району
м. Київа
Школа I-III ступенів № 292 Імені гетьмана України
Івана Мазепи Деснянського району м. Київа
Ліцей № 293 I-III ступеня Деснянського району м.
Київа
Школа I-III ступенів № 294 Деснянського району м.
Київа
ВечІрня (змінна) школа III ступеня №18
Деснянського району м. Київа
Центр дитячої та юнацької творчості Деснянського
району м. Київа
Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа №14
Деснянського району м. Київа

03598707

Школа мистецтв Деснянського району м. Київа
Школа I-III ступенів № 119 Деснянського району м.
Київа

03598721

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №207 з
поглибленим вивченням англійської мови
Деснянського району м. Київа

01489374

03598736
03598765
03598771

03598788
03598794

Школа I-III ступенів № 212 Деснянського району м.
Київа
Школа І-ІІІ ступенів №213 Деснянського району м.
Київа
Школа I-III ступенів № 238 Деснянського району м.
Київа
Спеціалізована школа I-III ступенів № 247 з
поглибленим вивченням російської мови
Деснянського району м. Київа
Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №250 з
поглибленим вивченням математики

03599026

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №251 Імені Хо
Ши міна з поглибленим вивченням англійської
мови Деснянського району м. Київа
Школа I-III ступенів № 259 Деснянського району м.
Київа
Школа I-III ступенів № 263 Імені Ївгена Коновальця
Деснянського району м. Київа

03599032

Спеціалізована школа I-III ступенів № 264 з
поглибленим вивченням англійської мови
Деснянського району м. Київа

03599003
03599019

03872551

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 189 з
поглибленим вивченням англійської та німецької
мов Деснянського району міста Київа
Школа I-III ступенів № 192 Деснянського району м.
Київа
Школа I-III ступенів № 248 Деснянського району м.
Київа
Школа I-III ступенів № 249 Деснянського району м.
Київа

03874432

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 23 з
поглибленим вивченням англійської мови
Деснянського району м. Київа

03871037
03871735
03871971

03875070

ГІмназІя №39 І-ІІІ ступенів Імені гетьмана України
Богдана Хмельницького Деснянського району м.
Київа
Школа І-ІІІ ступенів №147 Деснянського району
міста Київа

03875118

Спеціалізована школа I-III ступенів № 152 з
поглибленим вивченням англійської мови
Деснянського району м. Київа

03874573

03875354
22868696

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 202 з
поглибленим вивченням природничоматематичних наук Деснянського району м. Київа
Школа I-III ступенів №308 Деснянського району м.
Київа

22871936

Спеціалізована школа I-III ступенів №307 з
поглибленим вивченням природничих наук
Деснянського району м. Київа

22874171

Спеціалізована школа І ступеня №322з
поглибленим вивченням англійської мови
Деснянського району м. Київа

22934200

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 320 з
поглибленим вивченням української мови
Деснянського району м. Київа
Школа I-III ступенів №321 Деснянського району
міста Київа
ГІмназІя "Троїщина" ІІ-ІІІ ступеня Деснянського
району м. Київа
Школа І-ІІІ ступенів №306 Деснянського району м.
Київа
Школа І-ІІІ ступенів № 300 Деснянського району
міста Київа
Дитячо-юнацька спортивна школа №18
Деснянського району м. Київа
Школа I ступеня № 311 Деснянського району м.
Київа

22934223

Спеціалізована школа I ступеня № 312 з
поглибленним вивченням англійської мови
Деснського району міста Київа

22934708

Спеціалізована школа I-III ступенів № 301 Імені
Ярослава Мудрого з поглибленим вивченням
англійської мови Деснянського району м. Київа

22886323
22886338
22906267
22906505
22906882
22907077

22934720
24074049
24937510

37441694

37501695

34290400
Служба у справах дІтей Деснянської районної в містІ
Києві державної адміністрації
немає

37501700

Управління з питань надзвичайних ситуацій
Деснянської районної в містІ Києві державної
адміністрації

немає

Святошинський дитячий будинок-Інтернат
Святошинський психоневрологІчний Інтернат
Київський пансІонат ветеранів працІ
Пуща-Водицький психоневрологІчний Інтернат
Дарницький дитячий будинок-Інтернат

немає
немає
немає
немає
немає

Департамент соціальної політики
виконавчого органу Київської міської
ради (Київської міської державної
адміністрації)
03188760
03188777
03188783
03188795
03188808

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 313 з
поглибленим вивченням Інформаційних технологій
Деснянського району м. Київа
ГІмназІя "Київо-Могилянський колегІум" ІІ-ІІІ
ступенів Деснянського району м. Київа
Економіко-правовий ліцей ІІ-ІІІ ступеня
Деснянського р-ну м. Київа
Дитячо-юнацька спортивна школа № 23
Деснянського району м. Київа

05395828

22886300
23731686

Київський центр соціальної адаптації престарІлих,
інвалідів та осІб що не мають постійного місця
проживання
Київський геріатричний пансІонат
Київський міський Центр соціальної, професійної та
трудової реабІлітації інвалідів
Київський міський центр по нарахуванню та
здійсненню соціальних виплат
Київський міський Палац ветеранів

25916674

Центр трудової реабІлітації для розумово відсталих
інвалідів м. Київа з віддІленням соціально-побутової
адаптації
немає

19478709
21462905
21487495

26267255
26267545
34162784
36123265

Спеціалізований будинок для ветеранів війни та
працІ, громадян похилого віку та інвалідів на
вул.І.їжакевича,3
Київський психоневрологічний інтернат
Ново-БІлицький психоневрологІчний Інтернат для
чоловіків
Будинок соціального пІклування
Санаторій-профІлакторій "ТетерІв"
Центр обліку бездомних громадян

36820437

Спеціалізований будинок для ветеранів війни та
працІ,громадян похилого віку та інвалідів на
вул.Будищанській,4

25980382
26021206

36852739
36971418

37853361

Київський міський териториальний центр соціального
обслуговування
немає

Апарат виконавчого органу Київської
міської ради (Київської міської
державної адміністрації)
31024875
38321511

Спеціалізований будинок для ветеранів війни та
працІ, громадян похилого віку та інвалідів на
вул.Котельникова,32/11
Київський міський комплекс соціальної адаптації
інвалідів з розумовою відсталістю

Комунальне підприїмство "Інформатика"
Комунальна бюджетна установа "Контактний центр
міста Києва"

немає
немає
немає
немає
немає

немає
немає
немає
немає
немає
немає

немає

немає
немає

немає
немає

