
 
 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проміжного звіту про хід виконання Комплексної київської міської цільової 

програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку  

на 2019-2022 роки за 9 місяців 2021 року 

 

Діяльність Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації по 

виконанню Комплексної київської міської цільової програми сприяння розвитку 

підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019-2022 роки направлена 

на реалізацію заходів з розвитку підприємництва, які націлені на створення умов для 

впровадження інновацій, активізації формування конкурентоспроможних вітчизняних 

підприємств.  

У своїй діяльності райдержадміністрація дотримується основних принципів 

державної регуляторної політики та забезпечує виконання норм Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».                          

За звітний період районною владою регуляторні акти не приймались. 

Згідно з даними Головного управління Державної податкової служби у м. Києві 

на обліку в державній податковій інспекції у Дніпровському районі на даний час 

перебувають 59,0 тис. суб’єктів підприємницької діяльності (в тому числі 28,2 тис. 

юридичних осіб та 30,8 тис. фізичних осіб-підприємців), що на 1,1 тис. більше, ніж на 

початку 2021 року.  

Відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців» здійснюється державна реєстрація суб’єктів 

підприємництва. 

За даними відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців на теперішній час в Єдиній державній інформаційній системі – єдиний 

державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань відсутня можливість отримувати статистичну звітність стосовно 

кількісних показників реєстрації суб’єктів господарської діяльності, державної 

реєстрації припинення підприємницької діяльності.  

Для скорочення часу та витрат громадян, підприємців на отримання документів 

дозвільного характеру у відповідності із Законом України «Про дозвільну систему у 

сфері господарської діяльності» функціонує районний відділ (центр) надання 

адміністративних послуг, що розташований на Харківське шосе, 18. Державні 

адміністратори працюють в інформаційній системі «Єдиний дозвільний центр міста 

Києва». 

Прийом документів та видача документів дозвільного характеру здійснюється за 

принципом організаційної єдності. Документи дозвільного характеру відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 №783 «Про внесення змін до 

розпорядження КМУ від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг» включені до переліку адміністративних послуг та не 

відокремлюються. У звітному періоді видано 436 дозвільних документів, зафіксовано 

19 офіційних відмов у видачі таких документів. 

Інформація щодо видачі документів дозвільного характеру та зразки заяв 

розміщена на субвебсайті Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації. Оформлення документів було організовано за попереднім записом. 

Враховуючи карантинні обмеження, заяви приймались через встановлені скриньки і 

оперативно розглядались. Також була організована можливість замовити 

адміністративні послуги через онлайн або за допомогою поштового відправлення. 



В цілому за звітний період районним управлінням (центром) надання 

адміністративних послуг надано 53865 адміністративних послуг. 

Згідно статистичних даних в районі діють об’єкти ринкової інфраструктури 

підтримки підприємництва, зокрема: 29 лізингових компаній, 77 інвестиційних 

фондів і компаній, 8 банківських установ, 30 інноваційних фондів і компаній, 62 

страхових організацій, 14 бірж. 

Здійснюється робота по виконанню заходів по підтримці підприємницьких 

ініціатив безробітних. Дніпровською районною філією Київського міського центру 

зайнятості постійно проводиться робота щодо спрямування безробітних на 

професійне навчання для започаткування власної справи з метою набуття 

теоретичних знань з основ обліку та оподаткування діяльності малого 

підприємництва, мікроекономічних питань, маркетингу, менеджменту та практичних 

вмінь щодо бізнес-планування. 

Районною філією проведено 1 семінар з безробітними («Генеруй бізнес-ідею та 

розпочни свій бізнес). Проведено також 21 семінарів з роботодавцями за участю 123 

осіб.  

Протягом звітного періоду 2 фізичні особи, зареєстровані як суб’єкти 

підприємницької діяльності, отримали одноразову допомогу по безробіттю для 

відкриття власної справи в сумі 50,3 тис. грн (перераховується Київським міським 

центром зайнятості). 

Для належної комунікації місцевих органів влади та підприємців щодо 

вирішення нагальних проблем бізнесової діяльності відбувається діалог між 

районною державною адміністрацією та підприємницькими структурами з 

актуальних питань соціально-економічного розвитку району і, зокрема, розвитку 

підприємництва. 

З цією метою функціонує Координаційна рада з питань розвитку малого                            

та середнього підприємництва при голові Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, проводяться розширені наради з даної проблематики. Діалог 

між районною держадміністрацією та суб’єктами господарювання району 

відбувається також через засідання Громадської ради, Ради директорів підприємств 

промислового комплексу, установ та організацій району, на які запрошуються 

представники громадських організацій, підприємці та керівники промислових 

підприємств. 

Відповідно до Указу Президента України від 05.10.1998 №1110/98 в районі 

проводились урочисті заходи з нагоди відзначення державного свята Дня підприємця 

2021 року. Керівництвом райдержадміністрації за участю депутатів Київради 

02.09.2021 була проведена зустріч з представниками малого та середнього бізнесу 

району, громадських організацій підприємців. На зібранні 11 кращим підприємцям, 

працівникам у сфері бізнесу були вручені Подяки Київського міського голови і 

Подяки голови Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації «За 

сумлінну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у 

розвиток підприємництва та з нагоди Дня підприємця». 

Значна увага приділяється інформаційно-консультативному забезпеченню 

підприємців. Для цього працює телефонна «гаряча лінія» (044-292-92-00, 573-27-18; 

292-31-01). Основні звернення на «гарячу лінію» від суб’єктів підприємницької 

діяльності включали питання: що необхідно для започаткування підприємницької 

діяльності, реєстрації СПД; питання по дерегуляції бізнесу з боку органів державної 

влади; процедура отримання дозволів санітарного та пожежного нагляду; проведення 

ярмаркових заходів на території району; тощо. 

На офіційному субвебсайті райдержадміністрації в розділі «Підприємцям, 

Промисловцям» підтримується рубрика «Об’яви, новини», «Програма фінансово-

кредитної підтримки суб'єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві», 

https://kyivcity.gov.ua/biznes_ta_litsenzuvannia/programa_finansovo-kreditno_pidtrimki_subyektiv_malogo_ta_serednogo_pidpriyemnitstva_u_misti_kiyevi/
https://kyivcity.gov.ua/biznes_ta_litsenzuvannia/programa_finansovo-kreditno_pidtrimki_subyektiv_malogo_ta_serednogo_pidpriyemnitstva_u_misti_kiyevi/


оприлюднено перелік об’єктів нерухомого майна комунальної власності та 

господарюючих суб’єктів, які можуть бути надані в оренду тощо. За вказаний період 

відділом в даному розділі було розміщено 46 інформаційних повідомлень.  

Згідно статистичних даних на 01.10.2021 у Дніпровському районі обліковується 

100 суб’єктів господарювання, які здійснюють випуск і реалізацію промислової 

продукції або замовляють її виробництво. З них 50 підприємств виробляють 

продукцію на власних або орендованих потужностях і входять в промисловий 

комплекс району.  

На даний час за січень - вересень 2021 року статистичні матеріали щодо 

показників роботи промислових підприємств не сформовані. На підставі наявних 

даних за січень - липень звітного року промисловими підприємствами району 

реалізовано товарної продукції на суму 7099,7 млн. грн, що на 37,7% більше 

порівняно з аналогічним періодом 2020 року. 

На підставі статистичних даних за підсумками роботи у січні - липні 2021 року 

14 підприємств Дніпровського району реалізовували свою продукцію на експорт. За 

цей період експортовано промислової продукції на суму 2483,4 млн. грн (частка в 

реалізації 35,0%), що на 41,3% більше порівняно з січнем-липнем 2020 року. 

Згідно з наявною інформацією зростання обсягів реалізації промислової 

продукції відбулось на підприємствах, зокрема: ТОВ «Київміськвторресурси» (збір, 

заготівля, сортування, обробка та первинна переробка твердих промислових та 

побутових відходів); ТОВ «НВТ «Дніпро-МТО» (виробництво промислового 

холодильного обладнання); ТОВ «Біркрафт» (виробництво пива); ТОВ «Євро-

Реконструкція» (виробництво та продаж електричної та теплової енергії, послуги з 

централізованого опалення та постачання гарячої води); ТОВ «Торговий дім «Гранд 

Афіш» (поліграфічна діяльність); ДП МНТЦ «Агробіотех» НАНУ та МОНУ 

(виробництво препаратів для росту рослин); ТОВ «Сторожук» (виробництво 

металевої продукції, послуги лазерного зварювання, різки по металу). 

Водночас, поряд з позитивними тенденціями спостерігався значний спад обсягів 

реалізації на підприємствах, зокрема: 

- ПАТ «Київський завод експериментальних конструкцій» (металургійне 

виробництво); 

- ТОВ «КМЗ «Магістраль» ім. М.П. Шульгіна» (виробництво машин та 

устаткування); 

- ТОВ «Селтік» (збирання, оброблення та видалення безпечних відходів); 

- ПрАТ «Українська технологічна компанія» (виробництво машин та 

устаткування). 

Скорочення обсягів викликано наявністю кризових явищ в економіці, 

погіршенням кон’юнктури внутрішнього ринку промислової продукції у зв’язку з 

впровадженням карантинних обмежень через поширення пандемії коронавірусу 

COVID-19. 

На даний час статистична інформація щодо інноваційної діяльності промислових 

підприємств Дніпровського району за 2020 рік і звітний період не сформована. Варто 

зазначити, що у 2019 році питома вага інноваційно активних промислових 

підприємств Дніпровського району до загальної кількості обстежених підприємств 

склала 15,0%. 

За даними промислових підприємств району спрямовано на забезпечення 

розвитку власного виробництва за рахунок внутрішніх відрахувань 393,8 млн. грн (з 

урахуванням філії «Дарницький вагоноремонтний завод» ПАТ «Укрзалізниця»).  

 

Освоєно випуск нових видів продукції на підприємствах. 

ПАТ «Укрпластик»: 

- запуск виробництва матової БОПП-плівки; 

http://dnipr.kievcity.gov.ua/files/2013/10/31/perelik_vilnyh_prymishen.pdf
http://dnipr.kievcity.gov.ua/files/2013/10/31/perelik_vilnyh_prymishen.pdf


- запуск виробництва матової водорозчинної плівки; 

- проводяться роботи по розробці нових типів пакувальних матеріалів з 

можливістю їх повної вторинної переробки. 

ТОВ «Апогей»: 

- суміші смакові для гомогенізації вершків, йогуртів та соків; 

- поліпшувачі для випікання та тривалого зберігання круасанів. 

ТОВ «Біркрафт»: 

- 51 новий сорт крафтового пива, в тому числі 13 видів фасованого пива у 

скляній та жерстяній тарі (Milk Stout Sweet Valentine edition, SolidØl, Harvest Moon, 

Сontradiction, Celebrate!, Everyone is glowing, TOTALUS, BLACKTHORN SСHAUM, 

QU'EST-CE QUE C'EST" BIERE DE GARDE, WHITE STRIPES, TALLULAH, CITRUS 

SHOWER, CRANBERRY SAISON W7, CITY CAKE, LET'S HAKA, STARGAZER, 

WALL OF FAME, PROSO, Blumenwiese, Crush, Keep moo-ving, Berry Napoleon, Warm 

Wood, Abyss Raspberry 2021, Abyss Black Currant 2021, Abyss Blueberry 2021, Birthday 

Punch Blackberry & Blueberry, Birthday Punch Grape & Rhubarb, Birthday Punch Sweet 

cherry & Cinnamon, Birthday Punch Apricot & Peach, VossUp, Thrilling, Southern Tropic, 

Chornozem, Mole, The Lonely Wolf, GRACE OF GRAPE, TERROIR SERIES: KYIV, 

AMALGAM (СУМІШ) SINGLE BARREL, PEACHCOT, Terroir Series: Bakhmut, 

Solidøl BA, Smoke on the Wort Brett BA (2021), I AM A+, Ratamahatta, Reminiscence, 

Teotihuacan, Beermaster Brew White Lime & Ginger Gose, Kyiv Weiss, Golden age pale 

ale, Yaffo); 

ПП «Ален-Бізнес»: 

- нові моделі форменого та спеціального одягу: костюм (кітель, штани), костюм 

(кітель, спідниця); 

- опрацьовано 15 нових найменувань продукції, яка планується до запуску у 

виробництво при наявності відповідних замовлень з боку державних установ. 

Введено в дію нові виробничі потужності: ТОВ «Торговий дім «Гранд Афіш» 

введено в дію новий цех по виробництву широкоформатного друку з новими 

принтерами GZM3204SG STARFIRE. 

Районною владою в межах повноважень здійснюються заходи щодо створення 

сприятливих умов для ведення бізнесу, розвитку промисловості, торгівлі та 

споживчого ринку, усунення існуючих перешкод, що дозволить залучити інвесторів 

до соціально-економічного розвитку району.  

У звітному періоді проведено 27 ярмарок по продажу сільськогосподарської 

продукції та продуктів харчування, в яких взяли участь 1219 суб’єктів 

господарювання. 

Районною владою в межах повноважень здійснюються заходи щодо створення 

сприятливих умов для ведення бізнесу, розвитку промисловості, торгівлі та 

споживчого ринку, усунення існуючих перешкод, що дозволить залучити інвесторів 

до соціально-економічного розвитку району.  

 



 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИКОНАННЯ ЗАХОДІВ 

Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку 

на 2019 – 2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.11.2019 №59/7632, за 9 місяців 2021 року 
 

Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 

показники виконання 

Програми 

за 9 місяців 2021 року 

Фактичні обсяги фінансування 

за 9 місяців 2021 року, 

тис. грн 

 

бюджет м. Києва 
кошти небюджетних 

джерел 
(вказати) 

 Міська цільова  програма сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2019-2022 роки 

Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва 

Оперативна ціль 2. Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу 

Завдання 2.2. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу 

2.1. Участь та проведення міських форумів 

щодо взаємодії бізнесу і влади 

22.09.2021 – відбувся Форум 

підприємців Дніпровського району 

міста Києва (І етап) на тему: 

«Підприємницька діяльність в 

умовах невизначеності 

(карантинних обмежень)» за участю 

районної Ради директорів 

підприємств промислового 

комплексу, Громадської ради при 

Дніпровській райдержадміністрації, 

представників Головного 

управління ДПС у м. Києві, 

депутатів Київради, керівництва 

райдержадміністрації. 

Розглянуто питання: 

1. Про створення «Платформи 

розвитку підприємництва у 

Дніпровському районі м. Києва». 

2. Про «сервіси» міських і районних 

Кількість учасників  

53 особи 
- - 

https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5563.html
https://dnipr.kyivcity.gov.ua/gallery/5563.html


№ 

з/п 
Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 

показники виконання 

Програми 

за 9 місяців 2021 року 

Фактичні обсяги фінансування 

за 9 місяців 2021 року, 

тис. грн 

 

бюджет м. Києва 
кошти небюджетних 

джерел 
(вказати) 

владних структур по підтримці 

бізнесу в умовах карантинних 

обмежень: 

 – «Кроки Київради назустріч 

підприємцям»; 

- «Особливості замовлення 

спеціальних перепусток на 

транспорт»; 

- «Особливості сервісів ДПС 

України для платників податків в 

умовах карантину 2021 року»; 

- «Особливості застосування 

норм Закону України №1539 щодо 

одноразового (спеціального) 

добровільного декларування 

фізичними особами належних їм 

активів». 

3. Актуальність і вигода 

соціального підприємництва та 

бізнес-освіти. 

Інформаційно-консультативне та освітнє забезпечення малого та середнього підприємництва, розвиток інфраструктури його підтримки 
 

7.1. Проведення/участь у засіданнях за 

круглим столом, інформаційних семінарах 

та зустрічах з бізнесом та громадськими 

об’єднаннями підприємців з актуальних 

питань підприємницької діяльності, в 

тому числі: 

-з проблемних питань державної 

регуляторної політики 

- з питань оподаткування 

- щодо проблемних питань надання 

адміністративних послуг  

- напрацювання пропозицій щодо їх 

вирішення 

01.02.2021- проведено зустріч-

нараду з питання розміщення 

засобів пересувної дрібно-

роздрібної торговельної мережі та 

об’єктів сезонної дрібно-роздрібної 

торговельної мережі на території 

Дніпровського району м. Києва у 

2021 році. 

Кількість учасників засідання – 12 осіб 

20.05.2021 – проведено засідання 

Ради директорів підприємств 

промислового комплексу, установ 

та організацій Дніпровського 

Кількість учасників 

108 
- - 



№ 

з/п 
Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 

показники виконання 

Програми 

за 9 місяців 2021 року 

Фактичні обсяги фінансування 

за 9 місяців 2021 року, 

тис. грн 

 

бюджет м. Києва 
кошти небюджетних 

джерел 
(вказати) 

- семінарів-тренінгів для підвищення 

кваліфікації адміністраторів та 

представників суб’єктів надання 

адміністративних послуг, з питань 

фінансово-економічного управління 

бізнесом; 

-із підготовки грантових заявок  

-інших актуальних питань розвитку 

бізнесу. 

 

 

району м. Києва при Дніпровській 

районній в місті Києві державній 

адміністрації з питань: 

1. Відзначення науковців 

району з нагоди професійного свята 

День науки. 

2. Про тенденції в діяльності 

підприємств промислового 

комплексу столиці, Дніпровського 

району у січні-квітні поточного 

року. Про заходи з державної 

підтримки бізнесу в умовах 

пандемії. 

3. Про звіт голови Ради 

директорів підприємств 

промислового комплексу, установ 

та організацій Дніпровського 

району м. Києва про проведену 

роботу за 2018-2020 роки. 

4. Про обрання голови Ради 

директорів підприємств 

промислового комплексу, установ 

та організацій Дніпровського 

району м. Києва на новий термін. 

5. Про обрання заступника 

голови Ради та секретаря Ради 

директорів підприємств 

промислового комплексу, установ 

та організацій Дніпровського 

району м. Києва на новий термін. 

6. Про делегування до складу 

Ради директорів підприємств 

промислового комплексу, установ 

та організацій м. Києва 

представників від Дніпровського 



№ 

з/п 
Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 

показники виконання 

Програми 

за 9 місяців 2021 року 

Фактичні обсяги фінансування 

за 9 місяців 2021 року, 

тис. грн 

 

бюджет м. Києва 
кошти небюджетних 

джерел 
(вказати) 

району. 

7. Різне. 

Кількість учасників засідання Ради 

директорів – 39 осіб. 

24.09.2021 - взято участь в 

урочистих заходах в Київській 

торгово-промисловій палаті України 

з нагоди професійного свята День 

машинобудівника. 

Працівників 3-ьох промислових 

підприємств машинобудівної галузі 

Дніпровського району відзначено 

Подяками Київського міського 

голови. 

Кількість учасників зібрання від 

Дніпровського району – 4 особи 

7.2. Проведення заходів з нагоди Дня 

підприємця.  

Відповідно до Указу Президента 

України від 05.10.1998 №1110/98 в 

районі проводились урочисті заходи 

з нагоди відзначення свята Дня 

підприємця 2021 року. 

Керівництвом райдержадміністрації 

за участю депутатів Київради 

02.09.2021 була проведена зустріч з 

представниками малого та 

середнього бізнесу району, 

громадських організацій 

підприємців. На зібранні 11 кращим 

підприємцям, працівникам у сфері 

бізнесу були вручені Подяки голови 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації «За 

сумлінну плідну працю, високий 

професіоналізм, вагомий особистий 

внесок у розвиток підприємництва 

Кількість учасників 

25 

 

- - 



№ 

з/п 
Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 

показники виконання 

Програми 

за 9 місяців 2021 року 

Фактичні обсяги фінансування 

за 9 місяців 2021 року, 

тис. грн 

 

бюджет м. Києва 
кошти небюджетних 

джерел 
(вказати) 

та з нагоди Дня підприємця». 

Інформаційно-консультативне, ресурсне та освітнє забезпечення малого та середнього підприємництва, розвиток інфраструктури його 

підтримки 

9.1. Створення та популяризація електронного 

каталогу «Успішні практики 

підприємництва» (у тому числі, успішний 

стартап, успішний молодіжний бізнес, 

успішний експортний проєкт тощо), що 

сприятиме формуванню у населення 

«економічного» мислення та спонукатиме 

його до підприємницької діяльності. 

Проводиться робота по формуванню 

каталогу «Успішні практики 

підприємництва». 

На офіційному вебсайті 

райдержадміністрації, а також в 

розділі «Підприємцям, 

Промисловцям», сторінці Facebook 

було розміщено 65 інформаційних 

повідомлень щодо розвитку 

підприємництва. 

Зокрема, підтримується рубрика 

«Об’яви, новини», зроблені 

публікації у рубриці «Успішні 

практики підприємництва» про  

успішних столичних виробників, 

підприємства-експортери, 

інноваційні виробничі досягнення. 

65 публікацій на 

субвебсайті 

райдержадміністрації та 

сторінці Facebook 

- - 

9.2. Розвиток партнерства між бізнесом та 
освітніми закладами шляхом проведення 
спільних заходів, на яких студенти ВНЗ 
та старшокласники матимуть змогу 
ознайомитись з кращими практиками 
ведення бізнесу, а підприємці – підібрати 
потенційні кадри. 

На території району функціонує 6 

закладів вищої і професійно-технічної 

освіти, у яких в 2020-2021 

навчальному році здобувало освіту 

близько 1183 студентів та учнів. За 

інформацією, що надійшла від 

керівників навчальних закладів, 

загальна кількість працевлаштованих 

складає 662 осіб.  

Протягом навчального року 

проведено: 

-26 «Днів відкритих дверей» в онлайн 

режимі та навчальних закладах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- - 



№ 

з/п 
Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 

показники виконання 

Програми 

за 9 місяців 2021 року 

Фактичні обсяги фінансування 

за 9 місяців 2021 року, 

тис. грн 

 

бюджет м. Києва 
кошти небюджетних 

джерел 
(вказати) 

-5 «круглих столів» за участю 

педагогічних працівників, студентів, 

роботодавців; 

-2 ярмарки-вакансії. 

З метою профорієнтації молоді 

проводились зустрічі студентів із 

представниками компаній, екскурсії 

безпосередньо на підприємствах, 

онлайн-тренінги, онлайн-форуми, 

вебінари. 

Представники компаній-роботодавців 

під час зустрічей, тренінгів 

презентували свої підприємства і 

наявні робочі місця. 

Укладено 252 договори з 

підприємствами-партнерами на 

проходження практики і 

працевлаштування: 

Київський енергетичний фаховий 

коледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Укладено 11 договорів з 

підприємствами, а саме: 

СП «Київські теплові 

мережі» КП 

«Київтеплоенерго»,СП 

«Київські ТЕЦ» КП 

«Київтеплоенерго» 

(ТЕЦ-5, ТЕЦ-6), КП 

«Київтеплоенерго», 

ПрАТ «ДТЕК Київські 

електромережі», ТОВ 

«АВТ Інжинирінг», 

ПрАТ «Київський 

картонно-паперовий 

комбінат», МПП 

«Енергія», ПрАТ «ДТЕК 

«Київські регіональні 



№ 

з/п 
Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 

показники виконання 

Програми 

за 9 місяців 2021 року 

Фактичні обсяги фінансування 

за 9 місяців 2021 року, 

тис. грн 

 

бюджет м. Києва 
кошти небюджетних 

джерел 
(вказати) 

 

 

 

 

 

Київський професійний ліцей 

транспорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вище професійне училище №25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

електромережі», КП 

«Броваритепловоденерг

о», КП 

«Київміськсвітло», ТОВ 

«Євро-реконструкція». 

Укладено 29 договорів з 

підприємствами, а саме: 

Філія «Дарницький 

вагоноремонтний завод 

АТ «Укрзалізниця», 

ТОВ «Італіанно», ТОВ 

«Автошик», ТОВ 

«Тераса», ПАТ «Рапід», 

ТОВ «Буффало груп», 

ФОП «Байчас Л.І.», 

ТОВ «Автомир», ТОВ 

«Автогарант», ФОП 

«Столяр», ФОП 

«Свірякіна»/ 

Укладено 44 договори з 

підприємствами, а саме: 

«Північно-Український 

будівельній Альянс», 

ТОВ «Валькірія», ПАТ 

«Термінал», ТОВ «АТМ-

ЮНІОН», КП «Житло-

Сервіс», ТОВ «Алакс», 

ТОВ «Вент-Сервіс», ТОВ 

«Добрава», ТОВ 

«Партнер Консалтинг 

Груп», ТОВ «ЗМВ 

«Експозитор», ПАТ 

«Дарницький завод 

ЗБК», АТ «Перший 

київський 



№ 

з/п 
Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 

показники виконання 

Програми 

за 9 місяців 2021 року 

Фактичні обсяги фінансування 

за 9 місяців 2021 року, 

тис. грн 

 

бюджет м. Києва 
кошти небюджетних 

джерел 
(вказати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Державний вищий навчальний 

заклад «Київський механіко-

технологічний коледж» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

машинобудівний завод», 

ТОВ «Автомобільний дім 

АТЛАНТ-М», ТОВ 

«ДЕСЕЙД АВТО», Філія 

«Дарницький 

вагоноремонтний завод» 

АТ «Укрзалізниця, 

Київська міська дирекція 

ПАТ «Укрпошта», АТ 

«УКРСИМББАНК», 

салон краси «Лаванда», 

тощо. 

Укладені договори з 57 

підприємствами, а саме: 

ТОВ 

«МІСЬКБУДМЕТАЛ», 

ДАХК «Артем», ТОВ 

«Ютем-ЗМК», ТОВ 

«Металеві конструкції 

України», ПрАТ 

«Київський картонно-

паперовий комбінат», 

ТОВ «Київський 

машино-будівний завод 

«Магістраль», ПрАТ 

«ЕНЕРГЕТИК», ДП 

«Київський 

бронетанковий завод», 

ПрАТ КБ 

«ПриватБанк», 

з підприємствами 

автомобільного та 

залізничного транспорту 

(Філія «Дарницький 

вагоноремонтний завод» 



№ 

з/п 
Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 

показники виконання 

Програми 

за 9 місяців 2021 року 

Фактичні обсяги фінансування 

за 9 місяців 2021 року, 

тис. грн 

 

бюджет м. Києва 
кошти небюджетних 

джерел 
(вказати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київський державний коледж 

туризму та готельного господарства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київський університет туризму, 

економіки і права 

 

АТ «Укрзалізниця, 

ПрАТ «Українська 

автомобільна 

корпорація», ТОВ 

«Київське 

автотранспортне 

підприємство», ТОВ 

«Автоцентр на 

Харківському») та інші 

Укладено 63 договори з 

підприємствами, у тому 

числі: ПАТ 

«УкрСиббанк»; ПАТ 

«Райффазен Банк 

Аваль»; Книгарня 

видавництва «Наукова 

думка» НАН України; 

Магазин «Варус»; ПрАТ 

«Готель «Прем’єр 

Палац»; ДП «Готель 

«Україна»; ТОВ 

«Будівельна компанія 

«Квадр» - Готель 

«Президент Готель»; 

Арт-готель «Баккара»; 

ПрАТ «Українсько-

канадське спільне 

товариство «ТОРОНТО-

КИЇВ»; ТОВ 

Туристична компанія 

«Музенідіс Тревел» та 

інші; 

Укладено 48 договорів з 

підприємствами, а саме:  

Готель «Колос», ТОВ 



№ 

з/п 
Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 

показники виконання 

Програми 

за 9 місяців 2021 року 

Фактичні обсяги фінансування 

за 9 місяців 2021 року, 

тис. грн 

 

бюджет м. Києва 
кошти небюджетних 

джерел 
(вказати) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Юрінком Інтер», ТОВ 

«Престиж Фрут 

Компані», ТОВ «Європа 

Уно Трейд Україна», 

Мережа «Сімейна 

пекарня», ресторан 

«Боярин», ТОВ « 

Туристична фірма Ленд 

Тревел Інтернешнл», 

ТОВ «Туристична фірма 

Ленд Тревел 

Інтетнешнл», ТВ 

«Туристична фірма 

«Нова-Тур», ТОВ 

«Туристична фірма 

«Global Travel Nub» та 

інші. 

9.3. Підтримка створення та розвитку об’єктів 
інноваційної інфраструктури (бізнес-
інкубаторів, технопарків тощо).  

Дніпровська районна в місті Києві 

державна адміністрація сприяє 

створенню об’єктів інноваційної 

інфраструктури (бізнес-інкубаторів, 

програм підтримки стартапів, 

коворкінг-центрів). З цією метою 

створена і щоквартально 

актуалізується електронна 

інформаційна база по відповідних 

активно діючих об’єктах у районі 

(розділ «Підприємцям, 

Промисловцям»). 

1 - - 

10.1. Створення електронного каталогу 
«Соціально відповідальний бізнес міста 
Києва» (в якому буде інформація про 
кращі практики соціально відповідального 
бізнесу та товари і послуги, які він 
пропонує, надає тощо), щорічне його 

Проводиться збір інформації для  

каталогу «Соціально відповідальний 

бізнес міста Києва». 

Повноваження щодо створення 

електронного каталогу належить 

Департаменту промисловості та 

- - - 



№ 

з/п 
Зміст заходів Програми Стан виконання* 

Результативні 

показники виконання 

Програми 

за 9 місяців 2021 року 

Фактичні обсяги фінансування 

за 9 місяців 2021 року, 

тис. грн 

 

бюджет м. Києва 
кошти небюджетних 

джерел 
(вказати) 

оновлення та розміщення його на 
Єдиному вебпорталі територіальної 
громади міста Києва.    

розвитку підприємництва Київської 

міської державної адміністрації. 

Розвиток міжрегіонального та міжнародного співробітництва 

11.1. Створення та публікація на Єдиному 
вебпорталі територіальної громади міста 
Києва бази даних іноземних підприємців, 
які мають намір співпрацювати з 
підприємцями м. Києва, в подальшому 
актуалізації даних. 

Повноваження щодо створення та 

публікація на Єдиному вебпорталі 

територіальної громади міста Києва 

бази даних іноземних підприємців, 

які мають намір співпрацювати з 

підприємцями м. Києва, належать 

Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва Київської 

міської державної адміністрації 

- - - 

Міська  цільова програма сприяння розвитку промисловості на 2019-2022 роки 

10.2. Організація конкурсу «Кращий експортер 
року» із  забезпечення інформаційної 
підтримки підприємствам-дипломатам.  

Повноваження організатора конкурсу 

«Кращий експортер року» належать 

Департаменту промисловості та 

розвитку підприємництва Київської 

міської державної адміністрації.  

У звітному періоді конкурс 

«Кращий експортер року» не 

проводився, здійснюються 

підготовчі заходи. 

- - - 

Міська  цільова програма сприяння розвитку споживчого ринку на 2019-2022 роки 

Розвиток сфери послуг 
 

4.1 Організація та проведення міського і 
районних конкурсів – оглядів суб’єктів 
господарювання сфери побуту. 

Проведення міських і районних 

конкурсів-оглядів суб’єктів 

господарювання сфери побутових 

послуг на присвоєння звання 

«Зразкового» заплановано на 

жовтень-листопад 2021 року 

- - - 



РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ВИКОНАННЯ РАЙОННИХ ЗАХОДІВ 

в Дніпровському районі 

за 9 місяців 2021 року 

Таблиця 2 

№ 

з/п 
Показник 

Всього за 9 місяців 
2021 року 

1. Кількість проведених засідань координаційних рад, одиниць 1 

2. Кількість проведених навчальних семінарів, тренінгів, одиниць (з 
врахуванням районної філії Київського міського центру зайнятості) 

23 

 - кількість учасників, осіб 135 

3. Кількість проведених круглих столів, одиниць 1 

 - кількість учасників, осіб 53 

4. Кількість проведених форумів, конференцій,  одиниць 2 

 

 

КІЛЬКІСТЬ РЕЄСТРАЦІЙНИХ ДІЙ, 

ЗДІЙСНЕНИХ ДЕРЖАВНИМИ РЕЄСТРАТОРАМИ  

в Дніпровському районі   

Таблиця 3 

Показник 
Станом на 

01.10.2020 

*Станом на 

01.10.2021 

Юридичні особи   

Реєстраційні дії 1231 1767 

в т.ч.  

- реєстрація новоутворених 

275 107 

- ліквідованих 47 43 

Фізичні особи   

Реєстраційні дії 2218 1529 

в т.ч.  

- реєстрація новоутворених 

758 420 

- ліквідованих 767 449 

Всього реєстраційних дій 3591 3594 

 
 

 

* Згідно із статистикою в інформаційній системі «Міський WEB-портал адміністративних послуг в 

місті Києві» 
 

 

 

 

 

 

  



ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ ІНФРАСТРУКТУРИ ПІДТРИМКИ 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

в Дніпровському районі  

Таблиця 4 

 

№ 

з/п 
Показник 

*Станом на  

01.10.2020 

**Станом на  

01.10.2021 

 Кількість об’єктів ЄДРПОУ, одиниць   

1. Бізнес-центри 6 6 

2. Бізнес-інкубатори - - 

3. Технопарки 2 2 

4. Лізингові компанії 27 25 

5. Кредитні спілки 24 29 

6. Фонди підтримки підприємництва 4 4 

7. Інвестиційні фонди і компанії 83 77 

8. Інноваційні фонди і компанії 30 30 

9. Інформаційно-консультативні установи 47 56 

10. Страхові організації  64 62 

11. Біржі 14 14 

12. Громадські об’єднання підприємців 22 23 

 
Примітка:  

 

* - Відомості складені згідно моніторингу у зв’язку з відсутністю технічної можливості за допомогою АРМ ЄДР 

(автоматизоване робоче місце державного реєстратора в Єдиному Державному Реєстрі) пошуку кількості 

реєстраційних дій проведених державними реєстраторами відділу з питань з питань державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

** - Відомості складені згідно з листом Головного управління статистики у м. Києві від 07.07.2021 №12.2-

05/2257-21  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПОКАЗНИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄКТІВ ІНФРАСТРУКТУРИ 

ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА 

(активно діючих) в Дніпровському районі за 9 місяців 2021 року 

Таблиця 5 

 

 

Назва підприємства (організації, установи) 

 

 Асоціація "Правова Гільдія України" 

( Асоціація "ПГУ" ) 

Код ЄДРПОУ 40037151 

Місцезнаходження (адреса) 02090, м. Київ, вул. Володимира Сосюри, 

будинок 5, офіс 215 

Телефон, факс, e-mail +38 044 209 47 66; +38 067 5112447 

П.І.Б. керівника Голубєв Олександр Володимирович 

Організаційно-правова форма Асоціація 

Статус (фонд підтримки підприємництва, бізнес-

центр, бізнес-інкубатор, центр сприяння 

розвитку підприємництва) 

Бізнес-центр 

Джерела фінансування діяльності Власні кошти 

Основні напрямки діяльності: Консалтинг, юридичні, бухгалтерські  

послуги 

Назва підприємства (організації, установи) 

 

Приватне підприємство  

«Центр Бізнес-технологій ТОТ» 

Код ЄДРПОУ 32489477 

Місцезнаходження (адреса) 02660, м. Київ, 

вул. Євгена Сверстюка (М. Раскової), 19, а/с 

35 

Телефон, факс, e-mail 360-05-63, (095) 068 89 95, (098) 471 58 67, 
tot.com.ua, info@tot.com.ua 

П.І.Б. керівника Пєстрєцова Ольга Іванівна 

Організаційно-правова форма Приватне підприємство  

Статус (фонд підтримки підприємництва, бізнес-

центр, бізнес-інкубатор, центр сприяння розвитку 

підприємництва) 

Бізнес-центр 

Джерела фінансування діяльності Власні кошти 

Основні напрямки діяльності: Консалтингові послуги, проведення бізнес-

тренингів (фінансовий менеджмент, 

логістика, планування і бюджетування, 

корпоративне управління, рекрутинг) 

Назва підприємства (організації, установи) 

 

ТОВ «Київський центр підтримки і розвитку 

бізнесу» 

 

 

 

Код ЄДРПОУ 35791210  

Місцезнаходження (адреса) 02192, м. Київ, проспект Миру 4, офіс 514 

Телефон, факс, e-mail 228-32-68, 361-84-30, 362-24-37, 362-24-

37,361-84-30, kievbusinesscentre@gmail.com 

П.І.Б. керівника Гарний Дмитро Сергійович  

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Статус (фонд підтримки підприємництва, 

бізнес-центр, бізнес-інкубатор, центр сприяння 

розвитку підприємництва) 

Бізнес-центр 

mailto:info@tot.com.ua
mailto:kievbusinesscentre@gmail.com


 

 

Назва підприємства (організації, установи) Юридична фірма «Дмитрієва та Партнери» 

Код ЄДРПОУ 38913947 

Місцезнаходження (адреса) 02098, м. Київ, Дніпровська набережна, 3 

Телефон, факс, e-mail (044) 294-28-68, (067) 503-01-41 
https://dmp.com.ua/, office@dmp.com.ua,  

accountant@dmp.com.ua 

П.І.Б. керівника Дмитрієва Ольга Леонідівна 

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Статус (фонд підтримки підприємництва, 

бізнес-центр, бізнес-інкубатор, центр сприяння 

розвитку підприємництва) 

Бізнес-центр (аутсорсингова компанія) 

Джерела фінансування діяльності Власні кошти 

Основні напрямки діяльності: 

 

Юридичні, бухгалтерські послуги 

 

 
Назва підприємства (організації, установи) 

 

Комунальне підприємство «Київський 

міський бізнес-центр» 

Код ЄДРПОУ 31305884 

Місцезнаходження (адреса) 

 

01001, м. Київ, вул. Хрещатик, буд. 10 

Телефон, факс, e-mail (044) 5640597 

П.І.Б. керівника Салата Юрій Олексійович 

Організаційно-правова форма Комунальне підприємство 

Статус (фонд підтримки підприємництва, 

бізнес-центр, бізнес-інкубатор, центр сприяння 

розвитку підприємництва) 

Бізнес-центр 

Джерела фінансування діяльності Госпрозрахунок 

Основні напрямки діяльності: 

 

Інформаційно-консультативні послуги 

 

Назва підприємства (організації, установи) ТОВ  «ДіаРІГС» 

Код ЄДРПОУ 38689311 

Місцезнаходження (адреса) 02660, м. Київ, вул. Євгена Сверстюка (М. 

Раскової), 19, оф. 611 

Телефон, факс, e-mail 561-91-71, (067) 234 27 05, (093) 937 86 

58,(066) 482 07 46, (044) 561 91 71, Fax: (067) 

231 77 28, diarigs.com, info@diarigs.com.ua 

П.І.Б. керівника Сухолитка Світлана Павлівна  

Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю 

Статус (фонд підтримки підприємництва, 

бізнес-центр, бізнес-інкубатор, центр сприяння 

розвитку підприємництва) 

Бізнес-центр 

Джерела фінансування діяльності Власні кошти 

Основні напрямки діяльності: 

 

Реєстраційні, юридичні, бухгалтерські, 

консалтингові послуги, консультації 

банківської сфери 

 

 

Джерела фінансування діяльності Власні кошти 

Основні напрямки діяльності: Юридичні, консалтингові послуги, 

організація бізнес-заходів, тренінгів, 

семінарів, виставок, форумів, конференцій  

https://dmp.com.ua/
mailto:office@dmp.com.ua
mailto:info@diarigs.com.ua
http://diarigs.com/uk/reyestraciya-pidpriyemstv/


 Показник, 

одиниця виміру 

 

Всього  

за 9 місяців 

2021 року 

1. Обсяги наданих послуг, тис. грн. Дані відсутні 
 

2. Площа приміщень, наданих суб’єктам підприємництва в орендне 

користування, м. кв. 

123,0 

3. Надання суб’єктам підприємництва у користування обладнання, 

устаткування,  так / ні 

так 

4. Кількість консультацій, од. 1495 

5. Кількість підготовлених пакетів установчих документів, од. 52 

6. Кількість розроблених бізнес-планів, од. Дані відсутні 
 

7. Кількість розроблених інвестиційних проектів, од.  Дані відсутні 
 

8. Кількість виконаних маркетингових досліджень, од. Дані відсутні 
 

9. Кількість проведених семінарів з питань підприємництва, од. 8 

10. Кількість учасників семінарів, осіб 113 

11. Кількість проведених круглих столів з питань підприємництва, од. 4 

12. Кількість учасників круглих столів, осіб 72 

 


	ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
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