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Відповідь на запит про проведення 
обшуків у структурних підрозділах 
виконавчого органу КМР (КМДА)

Шановна Анастасіє Сергіївно!

У виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній 
адміністрації) опрацьовано ваш запит від 28.10.2021, який було отримано та 
зареєстровано в управлінні інформаційного забезпечення та доступу до 
публічної інформації апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) 28.10.2021 за № ЗМІ-3426

За результатом розгляду в управлінні з питань запобігання та виявлення 
корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) повідомляємо.

За інформацією структурних підрозділів виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві 
державних адміністрацій та комунальних підприємств, установ, організацій, що 
належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, у період 
із 11 травня до 23 жовтня 2021 року в рамках проведення досудового 
розслідування у кримінальних провадженнях правоохоронними органами 
проведено 66 обшуків в службових приміщеннях структурних підрозділів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрації та на 
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підприємствах, установах, організаціях, що належать до комунальної власності 
територіальної громади міста Києва.

Обшуки проведено в апараті виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), Департаментах соціальної політики 
(у 2 провадженнях), земельних ресурсів (у 2 провадженнях), містобудування та 
архітектури, з питань реєстрації, з питань державного архітектурно-будівельного 
контролю міста Києва, житлово-комунальної інфраструктури, транспортної 
інфраструктури (у 4 провадженнях), молоді та спорту, освіти і науки, Управлінні 
туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації), ПрАТ «Акціонерна компанія «Київводоканал» 
(у 2 провадженнях), а також на комунальних підприємствах територіальної 
громадин міста Києва – комунальне об’єднання «Київзеленбуд» (двічі, у 2 
провадженнях), підпорядкованих об’єднанню управліннях з утримання зелених 
насаджень у Голосіївському, Святошинському районах, комунальне 
підприємство «Київпастранс» (у 3 провадженнях) та його відокремленому 
підрозділі «Дирекція по будівництву та утриманню об’єктів транспортної та 
допоміжної інфраструктури» (двічі), комунальна корпорація «Київавтодор» (у 4 
провадженнях), комунальних підприємствах «Київський метрополітен», 
«Спецжитлофонд», «ГІОЦ», «Плесо», «Київський центр розвитку міського 
середовища», Бюро технічної інвентаризації м. Києва (у 2 провадженнях), 
«Київтеплоенерго» та його спільних підприємствах «Київські теплові мережі» (у 
2 провадженнях) і «Завод Енергія», «Дирекція з капітального будівництва та 
реконструкції «Київбудреконструкція», «Лісопаркове господарство «Конча-
Заспа», «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», 
«Муніципальна охорона», «Житлоінвестбуд-УКБ» (у 3 провадженнях), 
«Київкомунсервіс», «Інформатика», «Київжитлоспецексплуатація», «Група 
впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і господарських 
будівлях м. Києва», «Позняки-Інвест-УКБ Дарницького району міста Києва» та 
спеціалізованому водогосподарському комунальному підприємстві 
«Київводфонд», «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 
Голосіївського району», а окрім того в управліннях освіти Подільської, 
Голосіївської, Святошинської районних в місті Києві державних адміністрацій, 
секторі охорони здоров’я Голосіївської районної в місті Києві державної 
адміністрації, Управлінні житлово-комунального господарства Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації, Управлінні освіти та 
інноваційного розвитку Печерської районної в місті Києві державної 
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адміністрації (двічі), Управлінні капітального будівництва, архітектури та 
землекористування Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, 
на Комунальному неприбутковому підприємстві «Консультативно-
діагностичний центр Святошинського району» Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації.

Також інформуємо, що Управління з питань запобігання та виявлення 
корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) не отримувало від правоохоронних органів будь-якої 
інформації щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення до 
Єдиного реєстру досудових розслідувань, а тому не володіє інформацією щодо 
фабул кримінальних проваджень, за якими здійснюється досудове 
розслідування. 

Слідча дія – обшук (крім «Лісопаркове господарство «Конча-Заспа», 
обшук проведено як невідкладний, без ухвали суду), проводились на підставі 
ухвал судів винесених у закритих судових засіданнях, а тому описова частина 
ухвал містить лише відомості про отриману досудовим розслідуванням 
інформацію, з метою перевірки якої (пошуку та вилучення документів, 
предметів) і надавалось право проведення згаданої слідчої дії.

Інформація що надходить до Управління з питань запобігання та 
виявлення корупції апарату виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від правоохоронних органів про 
вручення повідомлення про підозру працівникам структурних підрозділів 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) та підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва, носить загальний характер та не 
містить відомостей про анкетні дані працівників, а тому ідентифікувати таких 
працівників неможливо.

З повагою

Заступник керівника апарату Євген СИТНІЧЕНКО
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Носач Вадим 
Труба Юлія 202 74 26


