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 Юридична особа з можливістю здійснення
господарської діяльності

 Має самостійний баланс,  розрахунковий, 
валютний та інші рахунки в установах банків, 
печатку зі своїм найменуванням, штампи і бланки

 Має право укладати угоди,  договори,  набувати
особисті майнові та особисті немайнові права, 
нести обов’язки, бути позивачем і відповідачем в
судах;  ‐ може входити до асоціацій,  фондів, 
спілок, створювати спільні і дочірні підприємства, 
філії та представництва (у встановленому законом
порядку,  за погодженням з власником або
уповноваженим ним органом).

 Основним видом діяльності Підприємства є
діяльність туристичних агентств,  туристичних
операторів, надання інших послуг із бронювання
та пов’язана з цим діяльність.
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1. Кадрове забезпечення:
• Штатна чисельність працівників складає 12 осіб, з них фактично працює 8 осіб, а

саме: головний бухгалтер, заступник директора, фахівець з тендерних закупівель, 
юрист,  менеджер з маркетингу,  начальник відділу ділового туризму (в.о
директора), начальник відділу кіномісії, фахівець ІІ категорії відділу кінокомісії

• Станом на сьогодні вакантними посадами є:
Директор
Юрисконсульт
Фахівець ІІ категорії відділу ділового туризму
Фахівець відділу ділового тризму
Фахівець відділу кінокомісії

2. Основні засоби:
• Приміщення за адресою вул.М.Бойчука, 21 загальною площею 510м2
• Інформаційні пілони які розміщені в центральній частині міста – 50 одиниць
• Вказівники 30 одиниць
• Сайт
3. Додатково: 
• Має мережу Туристичних інформаційних центрів в центральній частині міста та

аеропортах Бориспіль та Жуляни,згідно інвестиційного договору
• Приймає участь в проекті Kyivpass 
• Є учасником(співвиконавцем)  Міської цільової програми розвитку туризму в

місті Києві на 2016‐2018 роки згідно рішення №708/3715 Київської міської ради
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• Загальна сума поточних зобов’язань станом на
31.12.2017року склала 3159,0тис.грн., в тому числі:

• кредиторська заборгованість за товари, роботи, 
послуги у сумі 79,0тис.грн.

• Аеропорт Бориспіль – 34,0тис.грн.
• Аудиторська фірма «Нюанс – аудит» ‐ 20,0тис.грн.
• КП ККЖФ Печерського району –18,0тис.грн.
• ТОВ «Мастер – Авіа» ‐ 6,0тис.грн.
• Музей м. Києва ‐1,0тис.грн.
• Кредиторська заборгованість з бюджетом–

39,0тис.грн.
• Інші поточні зобов’язання – 120,0тис.грн. 
• ПАТ НСТУ за договором № 330‐67/4 від 08.08.2017р
• Заборгованість по заробітній платі станом на

31.12.2017року становить 212,0тис.грн. 
• Загальна сума доходу з 01.01.2018 по 15.05.2018 

склала 11,0тис.грн
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Поточна
економічна
ситуація на
підприємстві



 Реалізація брендованої сувенірної продукції
(логотип)

 Допомога з організації заходів в місті (кіно, 
фестивалі, ярмарки)

 Продаж реклами на сайті та мобільному додатку

 Промоція закладів готельно‐ресторанного бізнесу в
Туристичних інформаційних центрах

 Монетизація підприємства за рахунок гарячої
телефонної лінії

 Розробка календаря заходів на місяць

 Екскурсійний автобус з Аеропорту до міста
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Можливості
монетизації
підприємства



 Нова редакція статуту

 Формування нової організаційної структури
 Запровадження механізмів об’єктивного
добору кадрів

 Встановлення вимог до професійної
компетентності та високих етичних стандартів

 Підвищення мотивації співробітників, рівня їх
соціального та матеріального захисту

 Систематизація документообігу
 Калькуляція щодо послуг які передбачені
статутом

 Фахова підготовка пропозиції до міської
цільової програми з розвитку туризму

Основні задачі
розвитку
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 На балансі КП «КМ ТІЦ» є 30 вказівників по
основним туристичним маршрутам в місті Києві

• Технічні можливості вказівників дають змогу
додатково розмістити рекламу на вільних площах.

• Таким чином доцільно укласти угоду з одним
рекламодавцем щодо розміщення комерційної
реклами, а також передбачить можливість ним
обслуговування цих вказівників



 Комунальне підприємство Туристичний
інформаційний центр згідно Стратегії розвитку
міста Києва до 2025 року до Департаменту
економіки Київської міської державної
адміністрації надало інформацію щодо
реконструкції нежитлового приміщення, яке
знаходиться на балансі підприємства і на даний
час знаходиться в занедбаному стані. 

 Об’єкт є пріоритетним для туристичної галузі
міста Києва так як це основний офіс для
співробітників Комунального підприємства
«Туристично інформаційний центр»

Капітальні
інвестиції
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Дякую за увагу !


