
 
ДНІПРОВСЬКА  РАЙОННА  В  МІСТІ  КИЄВІ  ДЕРЖАВНА  

АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 

     09.  04.   2012р.                                                                        № 155 

 

 

Про структуру комунальних  

некомерційних підприємств –  

центрів первинної медико-санітарної  

допомоги та консультативно-діагностичних  

центрів Дніпровського району м. Києва 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

«Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у 

Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві», та з 

метою забезпечення виконання новоствореними комунальними 

некомерційними підприємствами, що входять до сфери управління 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації своїх статутних 

функцій та завдань: 

 

1. Затвердити структуру комунальних некомерційних підприємств – 

центрів первинної медико-санітарної допомоги та консультативно-

діагностичних центрів, що входять до сфери управління Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації згідно додатку. 

 

2.  Оприлюднити зміст цього розпорядження на офіційному Веб-

сайті Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

3.  Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на 

заступників голови, згідно розподілу функціональних обов’язків. 
 

 

Голова        О. Шевчук 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

від «09» 04. 2012      № 155 

 

 

Перелік  

відокремлених структурних підрозділів комунальних некомерційних 

підприємств – центрів первинної медико-санітарної допомоги та 

консультативно-діагностичних центрів, що входять до сфери управління 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

 

 Назва структурного підрозділу Місцезнаходження 

 

1. 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1 Дніпровського району м. 

Києва»  

(вулиця Запорожця Петра, 26, м. Київ, 02125) 

 Пункт невідкладної медичної 

допомоги 

вулиця Курнатовського, 5 

 Амбулаторія загальної практики-

сімейної медицини №1 

вулиця Райдужна, 14 

 Амбулаторія загальної практики-

сімейної медицини №2 

бульвар Перова, 10 

 Амбулаторія загальної практики-

сімейної медицини №3 

вулиця Кибальчича, 13а 

 

2. 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 2 Дніпровського району м. 

Києва»  

(проспект Тичини Павла, 22, м. Київ, 02152) 

 Філія проспект Тичини Павла,12 

 Амбулаторія загальної практики-

сімейної медицини №1 

проспект Миру,19/18 

 

3. 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 3 Дніпровського району м. 

Києва»  

(вулиця Червоноткацька, 31, м. Київ, 02094) 

 Філія вулиця Бойченка,4 а 

 

4. 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 4 Дніпровського району м. 

Києва»  

(вулиця Сергієнка Івана, 23, м. Київ, 02094) 



 Амбулаторія загальної практики-

сімейної медицини №1 

вулиця Алма - Атинська, 2 

 Амбулаторія загальної практики-

сімейної медицини №2 

вулиця Алма - Атинська, 37 

б 

 Амбулаторія загальної практики-

сімейної медицини №3 

вулиця Двінська, 19 

 Амбулаторія загальної практики-

сімейної медицини №4 

вулиця Новаторів, 4 

 Амбулаторія загальної практики-

сімейної медицини №5 

проспект Гагаріна Юрія,20 

 Амбулаторія загальної практики-

сімейної медицини №6 

вулиця Рогозівська,6 

 

5. 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги «Русанівка» Дніпровського району 

м. Києва»  

(вулиця Ентузіастів, 49, м. Київ, 02154) 

 Філія №1 вулиця Ентузіастів,13а 

 Філія №2 вулиця Луначарського,5 

 

6. 

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-

діагностичний центр дитячий Дніпровського району м. Києва» 

(проспект Тичини Павла, 12, м. Київ, 02098) 

 Філія №1 вулиця Луначарського,5 

 Філія №2 вулиця Ентузіастів,13а 

 Філія №3 проспект Юрія Гагаріна,20 

 

7. 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Консультативно-

діагностичний центр Дніпровського району м. Києва» 

(вулиця Луначарського, 5, м. Київ, 02002) 

 Філія №1 вулиця Запорожця Петра, 26 

 Філія №2 вулиця Тичини Павла, 22, 

 Філія №3 вулиця Червоноткацька, 31 

 Філія №4 вулиця Ентузіастів, 49 

 Філія №5 вулиця Сергієнка Івана, 23 

 Лабораторний центр бульвар Давидова,15а 

 

 

 Керівник апарату       А.Павленко 


