
СПЕЦТЕХНІКА КК «Київавтодор» гото-
ва до роботи взимку. У цьому мав нагоду 
переконатися мер столиці Віталій Кличко, 
відвідавши учора виставку машин і агрега-
тів комунальної корпорації на майданчику 
перед ВДНГ, що на проспекті Глушкова, 1. 

Генеральний директор «Київавтодору» 
Олександр Густєлєв представив керівництву 
міста частину спецтехніки, яка є у підпри-
ємства – 130 машин для прибирання снігу, 
ремонту асфальтного покриття, виконання 
будівельних робіт, нанесення дорожньої роз-
мітки тощо. Зокрема представили зразки 
всесвітньо відомих виробників: SCHMIDT, 
BUCHER, CRAFCO, Hofmann, LineLazer, Wirtgen, 
VOGELE, МАN, Mercedes. 

За словами міського голови Віталія Кличка, 
лише за 2015-2017 роки Київ закупив майже 
100 одиниць новітньої дорожньої техніки для 
ремонту та утримання магістралей. Крім того, 
за особистою домовленістю мера, столиця 
отримала від Німеччини 17 одиниць багато-
функціональних снігоприбиральних машин і 
агрегатів МАN і Mercedes. При цьому, фахівці 
«Київавтодору» проводять капітальні ремон-
ти старої техніки, яка ще може ефективно 
працювати на вулицях. 

До зимового сезону «Київавтодор» під-
готував 345 одиниць снігоприбиральних 
машин, комунальні керуючі компанії в райо-
нах – 335 дорожніх агрегатів: 195 тракторів та 
140 одиниць малої механізації. На випадок 

затяжних снігопадів, укладено 159 договорів 
на залучення допоміжних прибиральних 
механізмів різних організацій. 

Окрім цього, місто накопичило достатні 
запаси матеріалів, для посипання доріг. Зо-
крема, 38 тис. тон солі (103 %) та понад 41 
тисячу тон піску (108 %). 

«Столичні шляховики готові до утримання 
та прибирання дорожньої мережі в зимо-
вий період. Київ підготувався до можливих 
снігопадів. І коли вони розпочнуться, ми 
працюватимемо швидко та ефективно, щоб 
забезпечити життєдіяльність нашого міс-
та», – заявив очільник столиці у коментарі 
журналістам. 

Під час візиту на виставку мер Києва вручив 
понад 30 подяк міського голови працівникам 
підрозділів «Київавтодору». Як і минулого 
року, він нагородив 12 найкращих пред-
ставників районних ШЕУ сертифікатами на 
відпочинок у Єгипті. 

«Ми знайшли можливість, залучили ту-
ристичні компанії, і найкращі працівники 
комунальної корпорації – фахівці, які в спеку 
та холод працюють на дорогах, – поїдуть з 
родинами відпочити в Єгипет. Хто добре пра-
цює, має добре і відпочивати», – підкреслив 
Віталій Кличко �

Готові до роботи взимку 

Учора мер Києва Віталій Кличко оглянув виставку спецтехніки КК 
«Київавтодор», що працюватиме на вулицях міста в зимовий період. 
Так до роботи в холодну пору року комунальники підготували 345 
одиниць снігоприбиральних машин. А керуючі компанії в районах – 
335 дорожніх агрегатів: 195 тракторів та 140 одиниць малої механізації 
тощо. Окрім цього, на випадок затяжних снігопадів, укладено 159 
договорів на залучення допоміжної техніки різних організацій. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ |  «Хрещатик» 

До 30 жовтня кияни 
зможуть проголосувати 
за проекти Громадського 
бюджету-2 

У Києві триває голосування за проекти Гро-
мадського бюджету-2, на яке пройшло 564 
ініціативи киян. Голосування завершиться 30 
жовтня. Про це нагадав перший заступник 
голови КМДА Геннадій Пліс. 

«Торік до голосування дійшло 362 про-
екти ГБ, а цього року – це 564 ініціативи. 
Ми впевнені, що, враховуючи зростання 
кількості ідей та авторів, кияни довіряють 
цьому формату та беруть у ньому участь. На 
сьогодні значну кількість проектів ГБ-1 вже 
виконано», – розповів пан Пліс. Він також за-
значив, що ГБ активізує містян та дозволяє їм 
вирішувати – на що витрачати кошти бюджету. 

Нагадаємо, кожен мешканець столиці 
має 5 голосів, якими може скористатися у 
будь-який із можливих способів. 

Як зареєструватися в системі «Громадський 
бюджет» можна дізнатися з відеоінструкції: 
https://kievcity.gov.ua/news/55499.html. 

Михайла Заславського 
призначено директором 
КП «Київська міська 
лікарня ветеринарної 
медицини» 

Директор Департаменту міського благоустрою 
та збереження природного середовища Ан-
дрій Фіщук представив трудовому колективу 
КП «Київська міська лікарня ветеринарної 
медицини» нового директора Михайла За-
славського. 

«Михайло Заславський – достойна кан-
дидатура для зайняття цієї посади. Він 
пройшов усі етапи конкурсного відбору, 
гідно презентував своє бачення подальшо-
го розвитку підприємства. Роботи багато: 
побудова Центру, удосконалення системи 
ідентифікації тварин, в тому числі домашніх, 
покращення якості надання ветеринарних 
послуг, вирішення питання поховання по-
мерлих чотирилапих на території Києва. Ці 
та багато інших питань, у тому числі вне-
сення змін до Правил утримання домашніх 
улюбленців, мають бути вирішеними», – за-
уважив Андрій Фіщук. 

Нагадаємо, Михайло Заславський після 
перемоги у відкритому конкурсі, розпоря-
дженням Київського міського голови 18 
жовтня 2017 року призначений директором 
КП «Київська міська лікарня ветеринарної 
медицини». 

На Бульварі Перова 
відкриють оновлений парк 

Сьогодні о 13.00 відбудеться відкриття онов-
леного парку біля кінотеатру «Аврора» у Дні-
провському районі. У заході візьмуть участь: 
директор Департаменту міського благоустрою 
та збереження природного середовища Ан-
дрій Фіщук, начальник управління екології 
та природних ресурсів Андрій Мальований, 
гендиректор КО «Київзеленбуд» Михайло 
Наконечний. 

Зусиллями КП УЗН Дніпровського району 
тут висаджено 102 дерева, 438 кущів та 
влаштовано 66,4 кв. м квітника, 8198 кв. м 
газону, а також 300 погонних метрів живої 
дворядної огорожі.
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 �  Столичні комунальники підготували спецтехніку для очищення 
магістралей під час снігопадів і ожеледиці 

На майданчику перед ВДНГ, що на проспекті Глушкова, 1, «Київавтодор» презентував спецтехніку для роботи взимку, заміни асфальтного покриття, 
виконання будівельних робіт, нанесення дорожньої розмітки тощо
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466 187454 РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 160 НА ВУЛ. РОСIЙСЬКIЙ, 45

03.2018 
12.2018

5000,0 200,0 200,0 200,0

 з них: проектнi роботи 200,0 200,0 200,0

467 187456 РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ГIМНАЗIЇ №267, ВУЛ.
АРХIТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 7-А

03.2018 
12.2018

5000,0 200,0 200,0 200,0

 з них: проектнi роботи 200,0 200,0 200,0

468 192408 РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ТА СПОРТИВНИХ 
СПОРУД ГIМНАЗIЇ № 237, М. КИЇВ, ВУЛ. АРХIТЕКТОРА 
ВЕРБИЦЬКОГО, 28-Г ТА ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ 
№ 255, М. КИЇВ, ВУЛ. АРХIТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 26-В

03.2018 
12.2018

5000,0 210,0 210,0 210,0

з них:

проектнi роботи 250,0 210,0 210,0 210,0

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на 
здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку 
окремих територiй

200,0 200,0 200,0

469 192409 РЕКОНСТУКЦIЯ ГIМНАЗIЇ № 315 З НАДБУДОВОЮ 4-ГО 
ПОВЕРХУ, М. КИЇВ, ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 27-А

03.2018 
08.2018

30000,0 1554,0 1554,0 1554,0

з них:

проектнi роботи 1554,0 1554,0 1554,0 1554,0

субвенцiя з державного бюджету мiсцевим бюджетам на 
здiйснення заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку 
окремих територiй

1480,0 1480,0 1480,0

470 187210 ТЕРМОМОДЕРНIЗАЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНО-
ГО ЗАКЛАДУ № 149 НА ВУЛ. ВИШНЯКIВСЬКА, 12-Б У 
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI

03.2018 
12.2019

10000,0 216,0 216,0 216,0

 з них: проектнi роботи 216,0 216,0 216,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 6400,0 6400,0 6400,0

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 6400,0 6400,0 6400,0

471 187419 БУДIВНИЦТВО АМБУЛАТОРIЇ ЗАГАЛЬНОЇ ЛIКАРСЬКОЇ 
ПРАКТИКИ-СIМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ ПО ВУЛ. 
ЗАВАЛЬНIЙ, 1-В У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

460,0 460,0 460,0

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 09.2011 
12.2018

7925,0 7465,0 460,0 460,0 460,0

з них: проектнi роботи 460,0 460,0 460,0

472 149543 РЕКОНСТРУКЦIЯ АМБУЛАТОРIЇ ЛIКАРIВ СIМЕЙНОЇ 
МЕДИЦИНИ З ПРИБУДОВОЮ ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО-САНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ. ГМИРI,8 У 
ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА

5000,0 5000,0 5000,0 РОЗПОР. ДАРНИЦЬКОЇ 
РДА ВIД 21.06.2016 №420

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 07.2016 
12.2018

51624,2 5954,6 5000,0 5000,0 5000,0

з них: проектнi роботи 1250,0 1250,0 1250,0
ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 940,0 940,0 940,0

473 145617 БУДIВНИЦТВО ЦЕНТРУ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-
САНIТАРНОЇ ДОПОМОГИ НА ВУЛ.ВИШНЯКIВСЬКIЙ, 15, 
Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДIЛ.4

05.2018 
12.2019

65000,0 1483,3 50,0 50,0 50,0

 з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0
474 177871 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИМIЩЕНЬ ЗАХИСНОЇ СПО-

РУДИ №101401 (МОДЕРНIЗАЦIЯ ПО ВIДВЕДЕННЮ 
ПIДЗЕМНИХ ВОД) (ВУЛ. БОРИСПIЛЬСЬКА, 30А)

03.2018 
12.2019

12000,0 600,0 890,0 890,0 890,0

 з них: проектнi роботи 890,0 890,0 890,0
СОЦIАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 1000,0 1000,0 1000,0
 у тому числi:
– капiтальнi вкладення 1000,0 1000,0 1000,0

475 176923 РЕКОНСТРУКЦIЯ ВIДДIЛЕННЯ РАННЬОЇ СОЦIАЛЬНО-
МЕДИЧНОЇ РЕАБIЛIТАЦIЇ ДIТЕЙ З ДЦП, РОЗУМО-
ВО ВIДСТАЛИХ ДIТЕЙ ТА ДIТЕЙ З УРАЖЕННЯМ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ, З ПОРУ-
ШЕННЯМ ПСИХIКИ (ДЕННЕ ПЕРЕБУВАННЯ), ВУЛ. 
БОРИСПIЛЬСЬКА, 28-Б

1000,0 1000,0 1000,0

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 04.2017 
12.2018

11800,0 1000,0 1000,0 1000,0

з них: проектнi роботи 250,0 250,0 250,0
ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА 
АДМIНIСТРАЦIЯ

36671,1 26850,0 26850,0 9821,1

 у тому числi:
– капiтальнi вкладення 36671,1 26850,0 26850,0 9821,1
ТРАНСПОРТ 800,0 800,0 800,0
 у тому числi:
– капiтальнi вкладення 800,0 800,0 800,0

476 170090 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ В 
ОДНОМУ РIВНI ВУЛ. КАШТАНОВА – ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ 
БАЛЬЗАКА, З ВЛАШТУВАННЯМ ДВОСТОРОННЬОГО 
ДОРОЖНЬОГО РУХУ ПО ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА У 
ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI

200,0 200,0 200,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
«ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМIН ДО МIСЬКОЇ 
ЦIЛЬОВОЇ КОМП-
ЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ 
ПРОФIЛАКТИКИ 
ТА ПРОТИДIЇ 
ЗЛОЧИННОСТI В М. 
КИЄВI «БЕЗПЕЧНА СТО-
ЛИЦЯ» НА 2012 – 2015 
РОКИ» ВIД 02.10.2013 
№32/9620

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 06.2017 
12.2018

1000,0 200,0 200,0 200,0

477 176339 РЕКОНСТРУКЦIЯ ТРАНСПОРТНОЇ РОЗВЯЗКИ ПРОСП. 
ГЕНЕРАЛА ВАТУТIНА -ВУЛ, ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА З 
ОРГАНIЗАЦIЄЮ ДОДАТКОВИХ ЗЇЗДIВ НА ПРОСП. 
ГЕНЕРАЛА ВАТУТIНА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI 
МIСТА КИЄВА

300,0 300,0 300,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
«ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМIН ДО МIСЬКОЇ 
ЦIЛЬОВОЇ КОМП-
ЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ 
ПРОФIЛАКТИКИ 
ТА ПРОТИДIЇ 
ЗЛОЧИННОСТI В М. 
КИЄВI «БЕЗПЕЧНА 
СТОЛИЦЯ» НА 2012 
– 2015 РОКИ» ВIД 
02.10.2013 №32/9620

 у тому числi:

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 107 (1786), п’ятниця, 27 жовтня 2017 р.

Додатки до рішення Київської міської ради від 26.09.2017 № 160/3167. Початок у номерах газети «Хрещатик» від 17.10.2017 р., 20.10.2017 р., 24.10.2017 р. та 25.10.2017 р.
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– капiтальнi вкладення 06.2017 
12.2018

4000,0 300,0 300,0 300,0

478 170511 ДОБУДОВА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ ВIД ПЕРЕТИНУ 
МИЛОСЛАВСЬКОЇ-ЛIСКIВСЬКОЇ ДО ВУЛ. ЛЕНIНА В  
С. ТРОЄЩИНА

300,0 300,0 300,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
«ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМIН ДО МIСЬКОЇ 
ЦIЛЬОВОЇ КОМП-
ЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ 
ПРОФIЛАКТИКИ 
ТА ПРОТИДIЇ 
ЗЛОЧИННОСТI В М. 
КИЄВI «БЕЗПЕЧНА 
СТОЛИЦЯ» НА 2012 
– 2015 РОКИ» ВIД 
02.10.2013 №32/9620, 
РОЗПОР КМДА ВIД 
27.04.2017 № 503

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 09.2004 
12.2018

3877,1 2466,4 300,0 300,0 300,0

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 4700,0 4700,0 4700,0

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 4700,0 4700,0 4700,0

479 139544 КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК IНЖЕНЕРНО-
ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ МIКРОРАЙОНIВ 
МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С.БИКIВНЯ

500,0 500,0 500,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
ВIД 17.03.2016 №232/232, 
РОЗПОР.КМДА ВIД 
07.07.2005 N 1176

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 06.2005 
12.2019

25934,7 13663,6 500,0 500,0 500,0

480 139546 КОМПЛЕКСНИЙ РОЗВИТОК IНЖЕНЕРНО-
ТРАНСПОРТНОЇ IНФРАСТРУКТУРИ МIКРОРАЙОНIВ 
МАЛОПОВЕРХОВОЇ ЗАБУДОВИ С.ТРОЄЩИНА

700,0 700,0 700,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
ВIД 17.03.2016 №232/232, 
РОЗПОР.КМДА ВIД 
07.07.2005 N 1174

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 06.2005 
12.2020

313111,3 32761,2 700,0 700,0 700,0

481 142148 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПАРКОВОЇ ЗОНИ ТА ВСТАНОВЛЕН-
НЯ ПАМ'ЯТНОГО ЗНАКА ПАМ'ЯТI ЖЕРТВ ЧОРНО-
БИЛЯ У ЧЕТВЕРТОМУ МIКРОРАЙОНI ЖИТЛОВОГО 
МАСИВУ ВИГУРIВЩИНА-ТРОЄЩИНА

3000,0 3000,0 3000,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
«ПРО МIСЬКУ КОМП-
ЛЕКСНУ ПРОГРАМУ 
«СТОЛИЧНА КУЛЬТУ-
РА I МИСТЕЦТВО НА 
2011 – 2015 РОКИ» ВIД 
23.12.2010 №414/5226, 
РОЗПОР.КМДА ВIД 
26.12.2013 № 2335

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 04.2006 
12.2019

49219,5 19098,8 3000,0 3000,0 3000,0

482 165171 БУДIВНИЦТВО ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ НА ВУЛ. 
ЕЛЕКТРОТЕХНIЧНIЙ, 11

500,0 500,0 500,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
ВIД 17.03.2016 №232/232

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 06.1992 
12.2018

6000,0 2943,2 500,0 500,0 500,0

з них: проектнi роботи 300,0 300,0 300,0

ОСВIТА 9500,0 9500,0 9500,0

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 9500,0 9500,0 9500,0

483 91947 РЕКОНСТРУКЦIЯ З ДОБУДОВОЮ 
ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ ШКОЛИ № 23 НА ВУЛ.
ПУТИВЛЬСЬКIЙ, 35 (С.БИКIВНЯ)

9500,0 9500,0 9500,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП «ОСВIТА КИЄВА. 
2016 – 2018 РОКИ» ВIД 
03.03.2016 №125/125, 
РОЗП. КМДА ВIД 
12.10.2015 №1021

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 08.2003 
12.2020

67214,2 22990,0 9500,0 9500,0 9500,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 200,0 200,0 200,0

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 200,0 200,0 200,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 200,0 200,0 200,0

484 185729 РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМIЩЕНЬ НА 
ПЕРШОМУ ПОВЕРСI БУДIВЛI НА БУЛЬВ. ЛЕОНIДА 
БИКОВА, 7-А У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА 
КИЄВА ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРIЇ ЛIКАРIВ 
СIМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ

03.2018 
12.2018

4440,3 100,0 100,0 100,0

 з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

485 185728 РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМIЩЕНЬ НА 
ПЕРШОМУ ПОВЕРСI БУДIВЛI НА ВУЛ. БУДИЩАНСЬКА, 
3 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА ДЛЯ 
ВЛАШТУВАННЯ АМБУЛАТОРIЇ ЛIКАРIВ СIМЕЙНОЇ 
МЕДИЦИНИ

03.2018 
12.2018

5334,2 100,0 100,0 100,0

 з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 21321,1 11500,0 11500,0 9821,1

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 21321,1 11500,0 11500,0 9821,1

486 144683 РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ЗI ШТУЧНИМ ПОКРИТ-
ТЯМ НА ВУЛ.ДРАЙЗЕРА, 2-Б

21321,1 11500,0 11500,0 9821,1 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
«ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМIН 
ДО МЦП «КИЇВ СПОР-
ТИВНИЙ: 2011 – 2015 
РОКИ» ВIД 12.07.2012 
№676/8013, НАКАЗ ВIД 
02.12.2015 №2-15

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 04.2017 
12.2018

28939,6 618,5 21321,1 11500,0 11500,0 9821,1

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 150,0 150,0 150,0

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 150,0 150,0 150,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 150,0 150,0 150,0

487 185726 РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВИХ ПРИМIЩЕНЬ БУДIВЛI 
НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 15 СЗ У ДЕСНЯНСЬКО-
МУ РАЙОНI МIСТА КИЄВА ПIД РОЗМIЩЕННЯ ЗАЛУ 
УРОЧИСТИХ ПОДIЙ

03.2018 
12.2018

4000,0 100,0 100,0 100,0

 з них: проектнi роботи 100,0 100,0 100,0

488 185727 РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИТЛОВОЇ БУДIВЛI НА ВУЛ. МИ-
КОЛИ ЗАКРЕВСЬКОГО, 3 ДЛЯ СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ 
НАДАННЯ СОЦIАЛЬНИХ ПОСЛУГ, ПОСЛУГ У СФЕРI 
СОЦIАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ГРОМАДЯН У ДЕСНЯН-
СЬКОМУ РАЙОНI

03.2018 
12.2019

14000,0 50,0 50,0 50,0

 з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

ДНIПРОВСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА 
АДМIНIСТРАЦIЯ

18033,1 18033,1 18033,1
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 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 18033,1 18033,1 18033,1

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 8274,9 8274,9 8274,9

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 8274,9 8274,9 8274,9

489 139902 РЕКОНСТРУКЦIЯ МЕРЕЖ ВОДОПОСТАЧАННЯ ПРИ-
ВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ

5896,3 5896,3 5896,3 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
ВIД 17.03.2016 №232/232, 
ЕКСПЕРТНИЙ ЗВIТ 
№00-2056-13/КД ВIД 
16.04.2014, (КОРИГ. ПКД)

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 09.2007 
12.2018

28802,3 15805,6 5896,3 5896,3 5896,3

490 190171 КАНАЛIЗУВАННЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ ДВРЗ 2378,6 2378,6 2378,6 ЕКСПЕРТНИЙ ЗВIТ 
№00-2055-16/КД ВIД 
09.02.2017

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 10.2006 
12.2017

15860,5 13481,9 2378,6 2378,6 2378,6

ЖИТЛОВЕ БУДIВНИЦТВО 577,0 577,0 577,0

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 577,0 577,0 577,0

491 176508 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИМIЩЕННЯ ЖИТЛОВОГО 
БУДИНКУ ПО БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 4 ПIД 
ДИТЯЧИЙ БУДИНОК СIМЕЙНОГО ТИПУ

250,0 250,0 250,0

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 10.2017 
12.2018

2500,0 250,0 250,0 250,0

з них: проектнi роботи 50,0 50,0 50,0

492 176509 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИМIЩЕННЯ ЖИТЛОВОГО 
БУДИНКУ ПО БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 4 ПIД 
СОЦIАЛЬНИЙ ГУРТОЖИТОК

327,0 327,0 327,0

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 10.2017 
12.2018

4500,0 327,0 327,0 327,0

з них: проектнi роботи 110,0 110,0 110,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 1244,9 1244,9 1244,9

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 1244,9 1244,9 1244,9

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 1244,9 1244,9 1244,9

493 149082 РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИЛИХ ПРИМIЩЕНЬ ПIД 
АМБУЛАТОРIЮ ЛIКАРIВ СIМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА 
ДАРНИЦЬКОМУ БУЛЬВАРI, 23 У ДНIПРОВСЬКОМУ 
РАЙОНI

03.2018 
12.2019

15000,0 795,0 795,0 795,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
«ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМIН ДО РIШЕННЯ 
КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 
РАДИ ВIД 15.03.2012 
№ 208/7545 «ПРО ЗА-
ТВЕРДЖЕННЯ МIСЬКОЇ 
ЦIЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ 
«ЗДОРОВ'Я КИЯН» НА 
2012 – 2016 РОКИ» ВIД 
02.10.2014 №25/9613

 з них: проектнi роботи 795,0 795,0 795,0

494 178909 РЕКОНСТРУКЦIЯ НЕЖИЛОГО ПРИМIЩЕННЯ ПIД 
АМБУЛАТОРIЮ ЛIКАРIВ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ/
СIМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ НА ВУЛИЦI РАЙДУЖНIЙ,  
23-А,У ДНIПРОВСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА

03.2018 
12.2019

7000,0 449,9 449,9 449,9 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
«ПРО ВНЕСЕННЯ 
ЗМIН ДО РIШЕННЯ 
КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 
РАДИ ВIД 15.03.2012 
№ 208/7545 «ПРО ЗА-
ТВЕРДЖЕННЯ МIСЬКОЇ 
ЦIЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ 
«ЗДОРОВ'Я КИЯН» НА 
2012 – 2016 РОКИ» ВIД 
02.10.2014 №25/9613

 з них: проектнi роботи 449,9 449,9 449,9

IНШI ГАЛУЗI ГОСПОДАРСТВА 7936,3 7936,3 7936,3

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 7936,3 7936,3 7936,3

495 149858 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПРИМIЩЕННЯ НА ВУЛ. 
ХАРКIВСЬКЕ ШОСЕ, 18 ПIД ВIДДIЛ (ЦЕНТР) НА-
ДАННЯ АДМIНIСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ АПАРАТУ 
ДНIПРОВСЬКОЇ РАЙОННОЇ В М. КИЄВI ДЕРЖАВНОЇ 
АДМIНIСТРАЦIЇ

7936,3 7936,3 7936,3 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕН-
НЯ КОМПЛЕКСНОЇ 
КИЇВСЬКОЇ МIСЬКОЇ 
ЦIЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ 
СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ 
ПIДПРИЄМНИЦТВА, 
ПРОМИСЛОВОСТI 
ТА СПОЖИВЧОГО 
РИНКУ НА 2015 – 2018 
РОКИ» ВIД 16.04.2015 
№409/1274, ЕКСПЕРТ-
НИЙ ЗВIТ ВIД 26.11.2015 
№115138-ЕК (КОРИГ. 
ПКД)

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 07.2015 
08.2017

12648,1 3406,1 7936,3 7936,3 7936,3

ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В М.КИЄВI ДЕРЖАВНА 
АДМIНIСТРАЦIЯ

82680,4 82680,4 82680,4

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 82680,4 82680,4 82680,4

ОСВIТА 74979,8 74979,8 74979,8

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 74979,8 74979,8 74979,8

496 179652 РЕКОНСТРУКЦIЯ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 225 НА ПРОСП. ОБО-
ЛОНСЬКОМУ, 9-Б

10780,0 10780,0 10780,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР «ПРО 
ЗАТВЕРДЖЕННЯ МЦП 
«ОСВIТА КИЄВА. 2016 – 
2018 РОКИ» ВIД 03.03.2016 
№125/125, ЕКСПЕРТНИЙ 
ЗВIТ ВIД 09.06.2017 № 01-0215-
17/КД/П

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 03.2017 
12.2018

12700,9 57,3 10780,0 10780,0 10780,0

з них: проектнi роботи 15,0 15,0 15,0

497 148088 РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДIВЛI СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКОЛИ 
№211 НА ВУЛ. ЛАЙОША ГАВРО, 24-А.

4321,3 4321,3 4321,3 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП «ОСВIТА КИЄВА. 
2016 – 2018 РОКИ» ВIД 
03.03.2016 №125/125, 
РОЗПОР. ОРДА ВIД 
05.08.2015 №407

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 09.2012 
12.2017

12677,7 8356,4 4321,3 4321,3 4321,3
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498 149906 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗА-
КЛАДУ № 234 НА ВУЛ.БОРОВИКОВСЬКОГО, 2/10

100,0 100,0 100,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП «ОСВIТА КИЄВА. 
2016 – 2018 РОКИ» ВIД 
03.03.2016 №125/125

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 03.2017 
12.2018

16965,0 300,0 100,0 100,0 100,0

499 148187 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗА-
КЛАДУ №193 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 16-Г

162,2 162,2 162,2 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП «ОСВIТА КИЄВА. 
2016 – 2018 РОКИ» ВIД 
03.03.2016 №125/125, 
РОЗПОР. ОРДА ВIД 
29.11.2012 №605 (КОРИГ. 
ПКД)

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 07.2013 
12.2018

16155,1 7401,2 162,2 162,2 162,2

500 173984 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗА-
КЛАДУ №608 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКIЙ, 18-Є

777,2 777,2 777,2 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП «ОСВIТА КИЄВА. 
2016 – 2018 РОКИ» ВIД 
03.03.2016 №125/125

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 04.2017 
12.2018

18000,0 757,0 777,2 777,2 777,2

501 173985 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗА-
КЛАДУ №589 НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 3-Б

795,0 795,0 795,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП «ОСВIТА КИЄВА. 
2016 – 2018 РОКИ» ВIД 
03.03.2016 №125/125

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 04.2017 
12.2018

18000,0 787,0 795,0 795,0 795,0

502 148124 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗА-
КЛАДУ №260 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 12-Б

5000,0 5000,0 5000,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП «ОСВIТА КИЄВА. 
2016 – 2018 РОКИ» ВIД 
03.03.2016 №125/125, 
РОЗПОР. ОРДА ВIД 
29.11.2012 № 604 (КОРИГ 
ПКД)

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 07.2013 
12.2018

14507,8 3906,1 5000,0 5000,0 5000,0

503 149907 РЕКОНСТРУКЦIЯ ГIМНАЗIЇ-IНТЕРНАТУ №299 НА  
ВУЛ.МАКIЇВСЬКIЙ, 9

19199,3 19199,3 19199,3 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП «ОСВIТА КИЄВА. 
2016 – 2018 РОКИ» ВIД 
03.03.2016 №125/125, 
ЕКСПЕРТНИЙ ЗВIТ ВIД 
23.09.2016 № 166-4241-16/
УЕБ

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 03.2017 
12.2018

20382,8 799,7 19199,3 19199,3 19199,3

504 150131 РЕКОНСТРУКЦIЯ З УТЕПЛЕННЯМ ФАСА-
ДУ СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКОЛИ №16 НА ВУЛ. 
ВИШГОРОДСЬКIЙ, 42/1

1040,4 1040,4 1040,4 РОЗПОР. ОРДА ВIД 
24.02.2016 №96

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 07.2016 
12.2018

5116,7 3676,3 1040,4 1040,4 1040,4

505 149922 РЕКОНСТРУКЦIЯ ФАСАДУ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 214 НА ПРОСП.ОБОЛОН-
СЬКОМУ, 9-А

2291,3 2291,3 2291,3 РОЗПОР. ОРДА ВIД 
26.11.2015 № 625

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 06.2016 
12.2017

4678,8 2387,5 2291,3 2291,3 2291,3

506 150133 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗА-
КЛАДУ №436 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКIЙ, 17-А

3500,0 3500,0 3500,0 РОЗПОР. ОРДА ВIД 
24.02.2016 № 95, ЕКС-
ПЕРТНИЙ ЗВIТ ВIД 
06.01.2016 №00-2090-
15/КД

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 10.2016 
08.2018

5000,0 297,5 3500,0 3500,0 3500,0

507 150132 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗА-
КЛАДУ №321 НА ВУЛ. АВТОЗАВОДСЬКIЙ, 13-А

3512,5 3512,5 3512,5 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП «ОСВIТА КИЄВА. 
2016 – 2018 РОКИ» ВIД 
03.03.2016 №125/125, 
РОЗПОР. ОРДА ВIД 
20.02.2017 № 83

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 12.2016 
05.2018

5211,3 1698,8 3512,5 3512,5 3512,5

508 148188 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО 
ЗАКЛАДУ №585 НА ВУЛ. МАРШАЛА МАЛИНОВСЬКО-
ГО, 1-Б

9000,0 9000,0 9000,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП «ОСВIТА КИЄВА. 
2016 – 2018 РОКИ» ВIД 
03.03.2016 №125/125, 
ЕКСРПЕРТНИЙ ЗВIТ 
ВIД 13.10.2016 № 13156-
4298-16/УЕБ

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 05.2013 
12.2017

16629,4 7462,1 9000,0 9000,0 9000,0

509 148174 РЕКОНСТРУКЦIЯ ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗА-
КЛАДУ №533 НА ПРОСП.ОБОЛОНСЬКОМУ, 15-В

9230,6 9230,6 9230,6 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП «ОСВIТА КИЄВА. 
2016 – 2018 РОКИ» ВIД 
03.03.2016 №125/125, 
ЕКСПЕРТНИЙ ЗВIТ ВIД 
13.10.2016 № 1315-4298-
16/УЕБ

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 07.2013 
12.2017

16729,6 7499,0 9230,6 9230,6 9230,6

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 5270,0 5270,0 5270,0

510 179653 РЕКОНСТРУКЦIЯ ФАСАДУ СПЕЦIАЛIЗОВАНОЇ ШКО-
ЛИ №239 НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 16-Д

03.2018 
12.2018

5000,0 57,5 200,0 200,0 200,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП «ОСВIТА КИЄВА. 
2016 – 2018 РОКИ» ВIД 
03.03.2016 №125/125, 
РОЗПОР.ОРДА ВIД 
10.12.2014 №654, ЕКС-
ПЕРТНИЙ ЗВIТ ВIД 
22.10.2014  
№00-1020-14/КД, ПКД 
НА КОРИГУВАННI

 з них: проектнi роботи 200,0 200,0 200,0
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511 149750 РЕКОНСТРУКЦIЯ МIЖШКIЛЬНОГО СТАДIОНУ 
ЗАГАЛЬНООСВIТНIХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДIВ №214 
НА ПРОСП. ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-А ТА №225 НА ПРОСП. 
ОБОЛОНСЬКОМУ, 9-Б З ОБЛАШТУВАННЯМ БIГОВИХ 
I ВЕЛОСИПЕДНИХ ДОРIЖОК ТА БЛАГОУСТРОЄМ 
ТЕРИТОРIЇ

03.2018 
12.2019

55000,0 255,1 700,0 700,0 700,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП «ОСВIТА КИЄВА. 
2016 – 2018 РОКИ» ВIД 
03.03.2016 №125/125

 з них: проектнi роботи 700,0 700,0 700,0

512 187477 РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ШКIЛ №194 НА ВУЛ. ГЕ-
РОЇВ ДНIПРА, 9-Б ТА №252 НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ, 10-В

03.2018 
12.2019

15000,0 800,0 800,0 800,0

 з них: проектнi роботи 800,0 800,0 800,0

513 191209 РЕКОНСТРУКЦIЯ СТАДIОНУ ЗАГАЛЬНООСВIТНЬОЇ 
ШКОЛИ I-III СТУПЕНIВ №170, ВУЛ. ПIВНIЧНА, 8

04.2018 
12.2018

2500,0 1200,0 1200,0 1200,0

 з них: проектнi роботи 1200,0 1200,0 1200,0

514 186829 РЕКОНСТРУКЦIЯ МIЖШКIЛЬНОГО СТАДIОНУ ШКО-
ЛИ I-III СТУПЕНIВ №226 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ  
М. КИЄВА НА ВУЛ. ПРИРIЧНА, 19-Є ТА НАВЧАЛЬ-
НО-ВИХОВНОГО КОМПЛЕКСУ ШКОЛИ I СТУПЕНЯ 
ГIМНАЗIЯ «ОБОЛОНЬ» ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ  
М. КИЄВА НА ВУЛ.ПРИРIЧНА, 27-Б

07.2018 
12.2019

10000,0 500,0 500,0 500,0

 з них: проектнi роботи 500,0 500,0 500,0

515 179651 РЕКОНСТРУКЦIЯ З НАДБУДОВОЮ БУДIВЛI КОМУ-
НАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 
КОМПЛЕКС «СПЕЦIАЛIЗОВАНА ШКОЛА I-II СТУПЕНIВ 
– ЛIЦЕЙ» № 157 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА 
НА ПРОСПЕКТI ОБОЛОНСЬКОМУ, 12-В

03.2018 
12.2018

5825,4 720,0 720,0 720,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП «ОСВIТА КИЄВА. 
2016 – 2018 РОКИ» ВIД 
03.03.2016 №125/125

 з них: проектнi роботи 720,0 720,0 720,0

516 179650 РЕКОНСТРУКЦIЯ З ПРИБУДОВОЮ БУДIВЛI ШКОЛИ 
I-III СТУПЕНIВ № 9 ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ  
М. КИЄВА НА ВУЛ. МАРШАЛА РОКОССОВСЬКОГО, 5

07.2018 
12.2019

22000,0 1150,0 1150,0 1150,0 МЦП: РIШЕННЯ КМР 
«ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
МЦП «ОСВIТА КИЄВА. 
2016 – 2018 РОКИ» ВIД 
03.03.2016 №125/125

 з них: проектнi роботи 1150,0 1150,0 1150,0

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 6900,6 6900,6 6900,6

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 6900,6 6900,6 6900,6

517 149555 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПОКРIВЛI ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ 
ДИТЯЧОЇ ПОЛIКЛIНIКИ №2 НА ВУЛ. МАРШАЛА ТИМО-
ШЕНКА, 14

2141,7 2141,7 2141,7 РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ОРДА ВIД 03.06.2016 
№ 324

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 08.2014 
12.2017

5123,9 2982,2 2141,7 2141,7 2141,7

518 149554 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПОКРIВЛI ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ПОЛIКЛIНIКИ НА ВУЛ. 
МАРШАЛА ТИМОШЕНКА, 14

3283,5 3283,5 3283,5 РОЗПОР.ОРДА ВIД 
18.08.2016 №470

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 08.2014 
12.2017

6809,0 3332,8 3283,5 3283,5 3283,5

519 191211 РЕКОНСТРУКЦIЯ СИСТЕМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ. 
ВСТАНОВЛЕННЯ IНДИВIДУАЛЬНОГО ТЕПЛОВОГО 
ПУНКТУ В АМБУЛАТОРIЇ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ 
СIМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ, ПРОСП. МIНСЬКИЙ, 6

515,8 515,8 515,8

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 06.2017 
12.2017

515,8 515,8 515,8 515,8

з них: проектнi роботи 14,4 14,4 14,4

520 179654 РЕКОНСТРУКЦIЯ ПОКРIВЛI ТА УТЕПЛЕННЯ ФАСАДУ 
ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАЙОННОЇ ДИТЯЧОЇ ПОЛIКЛIНIКИ НА 
ВУЛ. ПIВНIЧНIЙ, 4-А

959,6 959,6 959,6 РОЗПОР.ОРДА ВIД 
06.06.2013 №263 (КОРИГ. 
ПКД)

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 03.2015 
12.2018

6400,0 251,9 959,6 959,6 959,6

з них: проектнi роботи 45,0 45,0 45,0

КУЛЬТУРА 800,0 800,0 800,0

 у тому числi:

– капiтальнi вкладення 800,0 800,0 800,0

ПЕРСПЕКТИВНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 800,0 800,0 800,0

Продовження додатків у наступному номері

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
24 жовтня 2017 р. за № 205/1797

Про внесення змін до розпорядження виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської  

державної адміністрації) від 24 вересня 2014 року  
№ 1056 «Про встановлення тарифів на платні послуги  

з медичного обслуговування, які надаються  
лікувально-профілактичними державними  

закладами охорони здоров’я»
Розпорядження № 1208 від 5 жовтня 2017 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 
«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання 
цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку 
платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних 
закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг з 
медичного обслуговування:

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
24 жовтня 2017 р. за № 204/1796

Про внесення змін до розпорядження виконавчого  
органу Київської міської ради (Київської міської держав-

ної адміністрації) від 24 вересня 2014 року № 1055  
«Про встановлення тарифів на платні послуги  

зі стоматологічної допомоги, які надаються державними  
та комунальними закладами  
охорони здоров’я у м. Києві»

Розпорядження № 1209 від 5 жовтня 2017 року
Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548 

«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання 
цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку 
платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних 
закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-
правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг зі 
стоматологічної допомоги:

1. Доповнити розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 24 вересня 2014 
року № 1056 «Про встановлення тарифів на 
платні послуги з медичного обслуговування, 
які надаються лікувально-профілактичними 
державними закладами охорони здоров’я», 
зареєстроване в Головному управлінні юстиції 
у місті Києві 07 жовтня 2014 року за № 37/1090, 
новим пунктом 18 такого змісту:

«18. Встановити Тарифи на платні послуги з 
медичного обслуговування, які надає Національ-

на дитяча спеціалізована лікарня «ОХМАТДИТ» 
МОЗ України, що додаються».

У зв’язку з цим пункти 18-20 вважати відпо-
відно пунктами 19-21.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня 
його оприлюднення.

Голова
В. Кличко

Додаток не друкується.  
Ознайомитися з ним можна на офіційному 

інтернет-порталі КМДА

1. Доповнити розпорядження виконавчого 
органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 24 вересня 2014 
року № 1055 «Про встановлення тарифів на 
платні послуги зі стоматологічної допомоги, 
які надаються державними та комунальними 
закладами охорони здоров’я у м. Києві», за-
реєстроване в Головному управлінні юстиції у 
місті Києві 07 жовтня 2014 року за № 33/1086, 
новим пунктом 36 такого змісту:

«36. Встановити Тарифи на платні послуги зі 
стоматологічної допомоги, які надає Київський 

міський клінічний госпіталь ветеранів війни», 
що додаються».

У зв’язку з цим пункти 36-38 вважати відпо-
відно пунктами 37-39.

2. Це розпорядження набирає чинності з дня 
його оприлюднення.

Голова
В. Кличко

Додаток не друкується.  
Ознайомитися з ним можна на офіційному 

інтернет-порталі КМДА

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Додаток 1

Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення
ТОВ «ВЕРТОН ТЕХНОЛОДЖІ»

Додаток 4

Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення 
ТОВ «ЖИТЛО-СЕРВІС»

Додаток 5

Структура тарифу на теплову енергію для потреб інших споживачів
ТОВ «ЖИТЛО-СЕРВІС»

Додаток 3

Структура тарифів на послуги з централізованого опалення для потреб 
населення ТОВ «ВЕРТОН ТЕХНОЛОДЖІ»

Додаток 2

Структура тарифу на теплову енергію для потреб інших споживачів
ТОВ «ВЕРТОН ТЕХНОЛОДЖІ»

Додаток 6

Структура тарифу на теплову енергію для потреб бюджетних установ
ТОВ «ЖИТЛО-СЕРВІС»

№ з/п Найменування показників 
розпор. № 1158 від 20.09.2017  

діюча

грн/Гкал

1 2 3

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1026,93

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 792,56

1.1.1 Витрати на паливо 763,28

1.1.2 Витрати на електроенергію 29,28

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,00

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 41,05

1.3 Інші прямі витрати 153,56

1.4 Загальновиробничі витрати 39,76

2 Адміністративні витрати 59,21

3 Витрати на збут 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 1086,14

7 Розрахунковий прибуток 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1086,14

9 Податок на додану вартість 217,22

10 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1303,36

Тарифи на теплову енергію встановлюються вперше.

№ з/п Найменування показників прогнозна

грн/Гкал

1 2 3

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1047,12

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 997,91

1.1.1 Витрати на паливо 451,71

1.1.2 Витрати на електроенергію 23,84

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 521,90

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,46

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 30,02

1.3 Інші прямі витрати 19,19

1.4 Загальновиробничі витрати 0,00

2 Адміністративні витрати 4,90

3 Витрати на збут 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 1052,02

7 Розрахунковий прибуток 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1052,02

9 Податок на додану вартість 210,40

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 1262,42

Тарифи на теплову енергію встановлюються вперше.

№ п/п Найменування показників 
прогнозна

грн/Гкал

1 2 3

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1567,64

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1518,43

1.1.1 Витрати на паливо 215,98

1.1.2 Витрати на електроенергію 23,84

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 1278,15

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,46

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 30,02

1.3 Інші прямі витрати 19,19

1.4 Загальновиробничі витрати 0,00

2 Адміністративні витрати 4,90

3 Витрати на збут 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 1572,54

7 Розрахунковий прибуток 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1572,54

9 Податок на додану вартість 314,51

10 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1887,05

Тарифи на теплову енергію встановлюються вперше.

№ з/п Найменування показників

 для абонентів житлових 
будинків з будинковими та 

квартирними приладами обліку 
теплової енергії

 для абонентів житлових 
будинків без будинкових та квар-
тирних приладів обліку теплової 

енергії
розпор. № 1158 від 20.09.2017  

діюча
розпор. № 1158 від 20.09.2017  

діюча
грн/Гкал грн/м2 

1 2 3 4

1
Собівартість власної теплової енергії, врахована у 
встановлених тарифах на теплову енергію для потреб 
населення 

1086,14 18,09

2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у 
тому числі: 6,88 0,11

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні 
заходи 6,88 0,11

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00

3
Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговуван-
ня і ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх 
демонтажу, транспортування та монтажу після повірки

0,00 0,00

4 Витрати на придбання води на послугу з централізовано-
го постачання гарячої води 0,00 0,00

5 Решта витрат, крім послуг банку 16,59 0,28

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1109,62 18,48

7 Послуги банку 0,00 0,00

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг 
банку 1109,62 18,48

9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 1109,62 18,48

11 Податок на додану вартість 221,92 3,70

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1331,54 22,18

13
Планований тариф на послугу з централізованого 
опалення, грн/м2 за місяць протягом опалювального 
періоду, з ПДВ

- 22,18

14 Планована тривалість опалювального  
періоду, діб 176 176

Тарифи на послуги з централізованого опалення встановлюються вперше.

№ з/п Найменування показників 
розпор. № 1158 від 20.09.2017  

діюча

грн/Гкал

1 2 3

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1425,77

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1191,40

1.1.1 Витрати на паливо 1162,12

1.1.2 Витрати на електроенергію 29,28

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,00

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 41,05

1.3 Інші прямі витрати 153,56

1.4 Загальновиробничі витрати 39,76

2 Адміністративні витрати 59,21

3 Витрати на збут 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 1484,98

7 Розрахунковий прибуток 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1484,98

9 Податок на додану вартість 296,99

10 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1781,97

Тарифи на теплову енергію встановлюються вперше.

№ п/п Найменування показників 
прогнозна
грн/Гкал

1 2 3
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1320,86

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1217,65

1.1.1 Витрати на паливо 1247,35

1.1.2 Витрати на електроенергію 23,84

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,46

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 30,02
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Додаток 7

Структура тарифів на послуги з централізованого опалення  
для потреб населення ТОВ «ЖИТЛО-СЕРВІС»

Додаток 10

Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення
ТОВ «СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ»

Додаток 11

Структура тарифу на теплову енергію для потреб інших споживачів
ТОВ «СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ»

Додаток 8

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання  
гарячої води для потреб населення ТОВ «ЖИТЛО-СЕРВІС»

Додаток 9

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання  
гарячої води для потреб інших споживачів ТОВ «ЖИТЛО-СЕРВІС»

№ п/п Найменування показників

 для абонентів житлових 
будинків з будинковими та 
квартирними приладами 

обліку теплової енергії

 для абонентів житлових 
будинків без будинкових 
та квартирних приладів 
обліку теплової енергії

прогнозна прогнозна

грн/Гкал грн/м2 

1 2 3 4

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених 
тарифах на теплову енергію для потреб населення 1052,02 20,76

2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: 3,04 0,06

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 3,04 0,06

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00

3
Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і 
ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, 
транспортування та монтажу після повірки

0,00 0,00

4 Витрати на придбання води на послугу з централізованого по-
стачання гарячої води 0,00 0,00

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,50 0,01

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1055,56 20,83

7 Послуги банку 16,07 0,32

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 1071,63 21,15

9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 1071,63 21,15

11 Податок на додану вартість 214,33 4,23

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1285,96 25,38

13 Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/
м2 за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ - 25,38

14 Планована тривалість опалювального  
періоду, діб 176 176

Тарифи на послуги з централізованого опалення встановлюються вперше.

№ з/п Найменування показників прогнозна 

грн/Гкал

1 2 3

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 983,73

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 771,16

1.1.1 Витрати на паливо 741,04

1.1.2 Витрати на електроенергію 29,29

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,74

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,10

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 119,99

1.3 Інші прямі витрати 85,56

1.4 Загальновиробничі витрати 7,02

2 Адміністративні витрати 48,39

3 Витрати на збут 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 1032,12

7 Розрахунковий прибуток 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1032,12

9 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1238,54

Тарифи на теплову енергію встановлюються вперше.

№ з/п Найменування показників 
прогнозна 

грн/Гкал

1 2 3

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1370,95

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1158,37

1.1.1 Витрати на паливо 1128,25

1.1.2 Витрати на електроенергію 29,29

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,74

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,10

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 119,99

1.3 Інші прямі витрати 85,56

1.4 Загальновиробничі витрати 7,02

2 Адміністративні витрати 48,39

3 Витрати на збут 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 1419,34

7 Розрахунковий прибуток 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1419,34

9 Податок на додану вартість 283,87

10 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1703,21

Тарифи на теплову енергію встановлюються вперше.

№ п/п Найменування показників

за умови підключення рушнико-
сушильників до системи гарячого 

водопостачання

прогнозна

грн/м3

1 2 3

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову 
енергію для потреб населення 56,75

2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: 0,18

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,15

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,03

3 Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засо-
бів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки 1,17

4 Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води 6,33

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,03

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 64,46

7 Послуги банку 0,98

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 65,44

9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 65,44

11 Податок на додану вартість 13,09

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 78,53

Тарифи на послуги з централізованого постачання гарячої води встановлюються вперше.

№ п/п Найменування показників

за умови відсутності рушни-
косушильників

прогнозна

грн/м3

1 2 3

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на теплову енергію 
для потреб населення 76,80

2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: 0,00

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00

3 Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних засобів 
обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після повірки 0,00

4 Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої води 6,33

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,00

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 83,13

7 Послуги банку 0,00

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 83,13

9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 83,13

11 Податок на додану вартість 16,63

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 99,76

Тарифи на послуги з централізованого постачання гарячої води встановлюються вперше.

1.3 Інші прямі витрати 19,19

1.4 Загальновиробничі витрати 0,00

2 Адміністративні витрати 4,90

3 Витрати на збут 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 1325,76

7 Розрахунковий прибуток 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1325,76

9 Податок на додану вартість 265,16

10 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1590,92

Тарифи на теплову енергію встановлюються вперше.

Додаток 12

Структура тарифів на послуги з централізованого опалення  
та централізованого постачання гарячої води для потреб населення  

ТОВ «СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ»

№ п/п Найменування показників 

Послуга з централізованого опалення 
Послуга з центра-

лізованого  
постачання гарячої 

води

 для абонентів 
житлових будинків з 

будинковими та квар-
тирними приладами 

обліку теплової енергії

 для абонентів жит-
лових будинків без 

будинкових та квар-
тирних приладів обліку 

теплової енергії

за умови під-
ключення рушни-
косушильників до 
системи гарячого 
водопостачання

прогнозна прогнозна

грн/Гкал грн/м2 грн/м3
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Додаток 13

Структура тарифів на послуги з централізованого опалення для інших  
споживачів ТОВ «СЕНТ СОФІЯ ПРОПЕРТІ МЕНЕДЖМЕНТ»

Додаток 15

Структура тарифу на теплову енергію для інших споживачів
ПП «БОНВОЯЖ»

Додаток 16

Структура тарифу на теплову енергію для бюджетних установ
ПП «БОНВОЯЖ»

Додаток 14

Структура тарифу на теплову енергію для населення
ПП «БОНВОЯЖ»

Додаток 17

 Структура тарифу на теплову енергію для населення
ТОВ «Ковальська-Житлосервіс»

№ з/п Найменування показників Послуга з централізованого опалення 

 для абонентів житлових 
будинків з будинковими та 
квартирними приладами 

обліку теплової енергії

 для абонентів житлових 
будинків без будинкових 
та квартирних приладів 
обліку теплової енергії

прогнозна

грн/Гкал грн/м2 

1 2 3 4

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених 
тарифах на теплову енергію для потреб населення 

1419,34 36,93

2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому 
числі:

0,00 0,00

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 0,00

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00

3 Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і 
ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, 
транспортування та монтажу після повірки

0,00 0,00

4 Витрати на придбання води на послугу з централізованого по-
стачання гарячої води

0,00 0,00

5 Решта витрат, крім послуг банку 29,28 0,76

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1448,62 37,69

7 Послуги банку 0,00 0,00

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 1448,62 37,69

9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 1448,62 37,69

11 Податок на додану вартість 289,72 7,54

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1738,34 45,23

13 Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/
м2 за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ

0,00 45,23

14 Планована тривалість опалювального  
періоду, діб

176 176

Тарифи на централізоване опалення та послуги з централізованого постачання гарячої води 
встановлюються вперше.

№ з/п Найменування показників 

2016 
розпор. №1378 від 

29.12.2016

2017 
розпор. №436 від 

11.04.2017 
 діюча

прогнозна

 грн/Гкал грн/Гкал грн./Гкал

1 2 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1 386,34 1 505,23 1 596,66

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1 275,18 1 375,94 1 337,48

1.1.1 Витрати на паливо 1 212,74 1 323,23 1 283,34

1.1.2 Витрати на електроенергію 60,39 50,66 48,55

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших 
підприємств 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 1,53 1,53 1,93

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,52 0,52 3,66

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні 
заходи 33,68 48,86 61,71

1.3 Інші прямі витрати 38,09 41,43 149,40

1.4 Загальновиробничі витрати 39,39 39,01 48,07

2 Адміністративні витрати 62,97 64,62 112,46

3 Витрати на збут 87,01 88,47 14,45

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1 536,32 1 658,33 1 723,57

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1 536,32 1 658,33 1 723,57

9 Податок на додану вартість 307,26 331,67 344,71

10 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1 843,58 1 990,00 2 068,28

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1 110,93 1 121,05 1 170,57

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1 110,93 1 121,05 1 170,57

9 Податок на додану вартість 222,19 224,21 234,11

10 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1 333,12 1 345,26 1 404,68

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 

№ з/п Найменування показників 

2016 
розпор. №1378 від 

29.12.2016

2017 
розпор. №436 
від 11.04.2017  

діюча
прогнозна

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1 386,49 1 055,35 1 480,80

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1 275,33 926,04 1 337,49

1.1.1 Витрати на паливо 1 212,88 873,35 1 283,34

1.1.2 Витрати на електроенергію 60,39 50,66 48,56

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підпри-
ємств 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 1,53 1,52 1,93

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,53 0,51 3,66

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 33,68 48,86 61,72

1.3 Інші прямі витрати 38,09 41,44 33,52

1.4 Загальновиробничі витрати 39,39 39,01 48,07

2 Адміністративні витрати 62,98 64,62 112,46

3 Витрати на збут 86,99 88,46 14,45

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1 536,46 1 208,43 1 607,71

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1 536,46 1 208,43 1 607,71

9 Податок на додану вартість 307,29 241,68 321,54

10 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 1 843,75 1 450,11 1 929,25

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на паливо, 
електричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 

№ з/п Найменування показників 2016
розпор. №1378 
від 29.12.2016

2017 
розпор. №436 

від 11.04.2017р. 
діюча

прогнозна

 грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5
1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1 046,93 1 055,35 1 043,66

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 935,76 926,06 897,04

1.1.1 Витрати на паливо 873,33 873,34 842,89

1.1.2 Витрати на електроенергію 60,38 50,67 48,56

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших 
підприємств

0,00 0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 1,53 1,54 1,93

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,52 0,51 3,66

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні 
заходи 

33,69 48,85 61,72

1.3 Інші прямі витрати 38,09 41,43 36,83

1.4 Загальновиробничі витрати 39,39 39,01 48,07

2 Адміністративні витрати 62,97 64,62 112,46

3 Витрати на збут 1,03 1,08 14,45

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00

№ з/п Найменування показників 

2016  
розпор. №245 від 

20.04.2016

2016  
розпор. №896 від 

26.09.2016 
 діюча

прогнозна

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 481,23 929,58 1011,37

1 2 3 4 5

1
Собівартість власної теплової енергії, врахована 
у встановлених тарифах на теплову енергію для 
потреб населення 

1032,12 22,40 56,21

2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, 
у тому числі: 0,00 0,00 0,00

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на со-
ціальні заходи 0,00 0,00 0,00

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,00

3
Витрати з проведення періодичної повірки, обслуго-
вування і ремонту квартирних засобів обліку, у тому 
числі їх демонтажу, транспортування та монтажу 
після повірки

0,00 0,00 1,05

4 Витрати на придбання води на послугу з централі-
зованого постачання гарячої води 0,00 0,00 6,33

5 Решта витрат, крім послуг банку 29,28 0,64 1,61

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1061,40 23,04 65,20

7 Послуги банку 0,00 0,00 0,00

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням 
послуг банку 1061,40 23,04 65,20

9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 1061,40 23,04 65,20

11 Податок на додану вартість 212,28 4,61 13,04

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1273,68 27,65 78,24

13
Планований тариф на послугу з централізованого 
опалення, грн/м2 за місяць протягом опалювально-
го періоду, з ПДВ

0,00 27,65 0,00

14 Планована тривалість опалювального  
періоду, діб 176 176 176

Тарифи на централізоване опалення та централізоване постачання гарячої води встановлю-
ються вперше.
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Додаток 21

Структура тарифу на централізоване водопостачання для інших  
споживачів ПАТ «Київський радіозавод»

Додаток 19

Структура тарифів на послуги з централізованого опалення для населення 
ТОВ «Ковальська-Житлосервіс»

Додаток 20

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води 
для населення ТОВ «Ковальська-Житлосервіс»

Додаток 18

Структура тарифу на теплову енергію для інших споживачів
ТОВ «Ковальська-Житлосервіс»

№ з/п Показник

2016 
розпор. 

№155 від 
17.03.2016

2016 
розпор. 

№1078 від 
02.11.2016 

діюча

Прогнозна

грн/куб. м грн/куб. м грн/куб. м

1 Виробнича собівартість, усього, у тому числі: 16,16 16,65 20,85

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 4,40 5,18 6,71

1.1.1 покупна вода 0,00 0,00 0,00

1.1.2 покупна вода у природному стані 0,00 0,00 0,00

1.1.3 електроенергія 4,26 5,04 6,25

1.1.4 інші прямі матеріальні витрати 0,14 0,14 0,46

1.2 прямі витрати на оплату праці 3,37 3,37 4,97

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 1,63 1,63 2,77

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування праців-
ників 0,75 0,75 1,09

1.3.2 амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпо-
середньо пов’язаних з наданням послуги 0,65 0,65 0,77

1.3.3 інші прямі витрати 0,23 0,23 0,91

1.4 загальновиробничі витрати 6,76 6,47 6,41

2 Адміністративні витрати 3,34 3,15 6,67

3 Витрати на збут 0,35 0,33 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 19,85 20,13 27,52

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00 0,00

8 Тариф на централізоване водопостачання, грн/ м³, без ПДВ 19,85 20,13 27,52

9 Податок на додану вартість 3,97 4,03 5,50

10 Тариф на централізоване водопостачання, грн/ м³, з ПДВ 23,82 24,16 33,02

Необхідні зміни тарифу на централізоване водовідведення викликані зміною обсягів виробни-
цтва та реалізації послуг водовідведення, збільшенням тарифів на електричну енергію, податку 
на землю, витрат на заробітну плату, зміною тарифів сторонніх організацій на обслуговування 
та прочищення каналізаційних мереж та інші.

№ 
з/п Найменування показників

 для абонентів житлових будинків з будинковими 
та квартирними приладами обліку теплової енергії

 для абонентів 
житлових будинків 
без будинкових та 
квартирних прила-
дів обліку теплової 

енергії

2016 
розпор. №245 
від 20.04.2016

2016  
розпор. №896 
від 26.09.2016 

 діюча
прогнозна прогнозна

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/м2 

1 2 3 4 5 6

1
Собівартість власної теплової енергії, врахована 
у встановлених тарифах на теплову енергію для 
потреб населення 

503,30 945,77 1057,96 19,44

2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, 
у тому числі: 21,45 24,46 25,38 0,47

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на со-
ціальні заходи 21,36 24,37 25,29 0,38

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,09 0,09 0,09 0,09

3
Витрати з проведення періодичної повірки, об-
слуговування і ремонту квартирних засобів обліку, 
у тому числі їх демонтажу, транспортування та 
монтажу після повірки

0,00 0,00 0,00 0,00

4 Витрати на придбання води на послугу з централі-
зованого постачання гарячої води 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Решта витрат, крім послуг банку 11,80 14,38 24,61 0,45

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 536,55 984,61 1107,95 20,36

7 Послуги банку 7,55 14,19 10,58 0,20

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням 
послуг банку 544,10 998,80 1118,53 20,56

9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00

№ з/п Найменування показників

за умови підключення рушникосушильни-
ків до системи гарячого водопостачання за умови відсутності рушникосушильників

2016 
 розпор. 
№245 від 

20.04.2016

2016 
розпор. №896 
від 26.09.2016 

діюча
прогнозна

2016 
 розпор. №245 
від 20.04.2016

2016  
розпор. №896 
від 26.09.2016 

діюча
прогнозна

грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Собівартість власної теплової 
енергії, врахована у встановлених 
тарифах на теплову енергію для 
потреб населення 

27,53 54,38 65,41 0,00 51,74 57,88

2 Витрати на утримання абонент-
ської служби, усього, у тому числі: 0,75 2,12 0,29 0,00 2,12 0,29

 2.1 витрати на оплату праці з відраху-
ваннями на соціальні заходи 0,72 2,09 0,22 0,00 2,09 0,22

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,03 0,03 0,05 0,00 0,03 0,05

3

Витрати з проведення періодичної 
повірки, обслуговування і ремонту 
квартирних засобів обліку, у тому 
числі їх демонтажу, транспорту-
вання та монтажу після повірки

0,97 1,15 0,81 0,00 1,15 0,81

4
Витрати на придбання води на 
послугу з централізованого по-
стачання гарячої води

3,83 5,11 6,33 0,00 5,11 6,33

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,40 1,23 0,26 0,00 1,23 0,26

6 Собівартість послуг без урахуван-
ня послуг банку 33,48 63,99 73,10 0,00 61,35 65,57

7 Послуги банку 0,47 1,18 0,710 0,00 1,18 0,710

8 Повна планова собівартість послуг 
з урахуванням послуг банку 33,95 65,17 73,81 0,00 62,53 66,28

9 Розрахунковий прибуток, усього, у 
тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 33,95 65,17 73,81 0,00 62,53 66,28

11 Податок на додану вартість 6,79 13,03 14,76 0,00 12,51 13,26

12 Плановані тарифи на послуги 
з ПДВ 40,74 78,20 88,57 0,00 75,04 79,54

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати.

10 Плановані тарифи на послуги 544,10 998,80 1118,53 20,56

11 Податок на додану вартість 108,82 199,76 223,71 4,11

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 652,92 1198,56 1342,24 24,67

13
Планований тариф на послугу з централізованого 
опалення, грн/м2 за місяць протягом опалювального 
періоду, з ПДВ

13,37 18,36 24,67 24,67

14 Планована тривалість опалювального  
періоду, діб 176 176 176 176

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати.

№ з/п Найменування показників 2016 
 розпор. №245 від 

20.04.2016

2016 
 розпор. №896 від 
26.09.2016 діюча

прогнозна

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1153,82 972,06 1056,22

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1049,11 890,10 951,77

1.1.1 Витрати на паливо 1023,97 843,15 884,28

1.1.2 Витрати на електроенергію 24,72 46,38 66,80

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших 
підприємств

0,00 0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,42 0,57 0,69

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00 0 0

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні 
заходи 

70,79 52,81 57,33

1.3 Інші прямі витрати 17,12 17,67 19,63

1.4 Загальновиробничі витрати 16,80 11,48 27,49

2 Адміністративні витрати 22,07 16,19 46,59

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0 0

6 Повна собівартість 1175,89 988,25 1102,81

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1175,89 988,25 1102,81

9 Податок на додану вартість 235,18 197,65 220,56

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 1411,07 1185,90 1323,37

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 376,52 847,62 906,92

1.1.1 Витрати на паливо 351,38 800,67 839,43

1.1.2 Витрати на електроенергію 24,72 46,38 66,80

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших під-
приємств 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,42 0,57 0,69

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00 0 0

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 70,79 52,81 57,33

1.3 Інші прямі витрати 17,12 17,67 19,63

1.4 Загальновиробничі витрати 16,80 11,48 27,49

2 Адміністративні витрати 22,07 16,19 46,59

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0 0

6 Повна собівартість 503,30 945,77 1057,96

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 503,30 945,77 1057,96

9 Податок на додану вартість 100,66 189,15 211,59

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 603,96 1134,92 1269,55

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 
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Додаток 22

Структура тарифу на централізоване водовідведення для інших  
споживачів ПАТ «Київський радіозавод»

Додаток 23

Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення
 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду

Шевченківського району м. Києва»

Додаток 25

Структура тарифів на послуги з централізованого опалення для потреб  
населення КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду

Шевченківського району м. Києва»

Додаток 24

Структура тарифу на теплову енергію для потреб інших споживачів
 КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду

Шевченківського району м. Києва»

Додаток 27

Структура тарифу на теплову енергію для потреб населення
ТОВ «Теплопостачсервіс»

Додаток 26

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води 
для населення КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду

Шевченківського району м. Києва»

№ з/п Показник

2016 
розпор. №155 
від 17.03.2016

2016 
 розпор. №1078 
від 02.11.2016 

 діюча
прогнозна

грн/куб. м грн/куб. м грн/куб. м

1 Виробнича собівартість, усього, у тому числі: 15,88 18,22 18,77

1.1 прямі матеріальні витрати, у тому числі: 3,51 5,30 5,94

1.1.1 послуги сторонніх підприємств з очистки стоків 3,41 5,18 5,84

1.1.2 електроенергія 0,10 0,12 0,10

1.1.3 інші прямі матеріальні витрати 0,00 0,00 0,00

1.2 прямі витрати на оплату праці 2,61 2,61 3,20

1.3 інші прямі витрати, у тому числі: 4,15 4,33 5,61

1.3.1 єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування 
працівників 0,57 0,57 0,70

1.3.2 амортизація виробничих основних засобів та нематеріальних активів, безпо-
середньо пов’язаних з наданням послуги 0,92 0,92 0,81

1.3.3 інші прямі витрати 2,66 2,84 4,10

1.4 загальновиробничі витрати 5,61 5,98 4,03

2 Адміністративні витрати 3,20 3,41 6,00

3 Витрати на збут 0,33 0,35 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 19,41 21,98 24,77

7 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00 0,00

8 Тариф на централізоване водопостачання, грн/ м³, без ПДВ 19,41 21,98 24,77

9 Податок на додану вартість 3,88 4,40 4,95

10 Тариф на централізоване водопостачання, грн/ м³, з ПДВ 23,29 26,38 29,72

Необхідні зміни тарифу на централізоване водовідведення викликані зміною обсягів виробни-
цтва та реалізації послуг водовідведення, збільшенням тарифів на електричну енергію, податку 
на землю, витрат на заробітну плату, зміною тарифів сторонніх організацій на обслуговування 
та прочищення каналізаційних мереж, та інші.

№ з/п Найменування показників 
прогнозна

грн./Гкал

1 2 3

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1047,03

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 946,01

1.1.1 Витрати на паливо 415,05

1.1.2 Витрати на електроенергію 19,74

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 510,56

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,33

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,33

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 99,42

1.3 Інші прямі витрати 1,60

1.4 Загальновиробничі витрати 0,00

2 Адміністративні витрати 118,82

3 Витрати на збут 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 1165,85

7 Розрахунковий прибуток 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1165,85

9 Податок на додану вартість 233,17

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 1399,02

Тарифи на теплову енергію встановлюються вперше.

№ п/п Найменування показників

 для абонентів житлових 
будинків з будинковими та 
квартирними приладами 

обліку теплової енергії

 для абонентів житлових 
будинків без будинкових та 
квартирних приладів обліку 

теплової енергії

прогнозна прогнозна

грн/Гкал грн/м2 

1 2 3 4

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених 
тарифах на теплову енергію для потреб населення 1165,85 27,35

2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: 0,00 0,00

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 0,00

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00

3
Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і 
ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, 
транспортування та монтажу після повірки

0,00 0,00

4 Витрати на придбання води на послугу з централізованого по-
стачання гарячої води 0,00 0,00

5 Решта витрат, крім послуг банку 3,22 0,07

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 1169,07 27,42

7 Послуги банку 0,00 0,00

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 1169,07 27,42

9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 1169,07 27,42

11 Податок на додану вартість 233,81 5,48

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 1402,88 32,90

13 Планований тариф на послугу з централізованого опалення, грн/
м2 за місяць протягом опалювального періоду, з ПДВ - 32,90

14 Планована тривалість опалювального  
періоду, діб 176 176

Тарифи на послуги з централізованого опалення встановлюються впереше.

2 Адміністративні витрати 118,85

3 Витрати на збут 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 1706,03

7 Розрахунковий прибуток 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1706,03

9 Податок на додану вартість 341,21

10 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 2047,24

Тарифи на теплову енергію встановлюються вперше.

№ з/п Найменування показників 
прогнозна

грн/Гкал

1 2 3

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1587,18

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1486,18

1.1.1 Витрати на паливо 955,22

1.1.2 Витрати на електроенергію 19,75

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 510,55

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших підприємств 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,31

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,35

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 99,42

1.3 Інші прямі витрати 1,58

1.4 Загальновиробничі витрати 0,00

№ з/п Найменування показників 

2015 
 постанова 

НКРЕКП № 626 від 
03.03.2015

2016  
постанова 

НКРЕКП № 1099 
від 09.06.2016  

діюча

прогнозна

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 426,99 909,58 1 040,74

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 384,34 858,60 888,16

1.1.1 Витрати на паливо 355,42 818,78 827,35

№ з/п Найменування показників

за умови підключення 
рушникосушильників 
до системи гарячого 

водопостачання

за умови відсут-
ності рушникосу-

шильників

прогнозна

грн/м3 грн/м3

1 2 3 4

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених тарифах на тепло-
ву енергію для потреб населення 63,48 52,9

2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: 0,00 0,00

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 0,00

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00

3
Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і ремонту квартирних 
засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, транспортування та монтажу після 
повірки

0,32 0,32

4 Витрати на придбання води на послугу з централізованого постачання гарячої 
води 6,33 6,33

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,95 0,95

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 71,08 60,50

7 Послуги банку 0,00 0,00

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 71,08 60,50

9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 71,08 60,50

11 Податок на додану вартість 14,22 12,10

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 85,30 72,60

Тарифи на послуги з централізованого постачання гарячої води встановлюються вперше.
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Додаток 31

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води 
для потреб населення ТОВ «Теплопостачсервіс»

Додаток 30

Структура тарифів на послуги з централізованого опалення  
для потреб населення ТОВ «Теплопостачсервіс»

Додаток 29

Структура тарифу на теплову енергію для потреб бюджетних установ  
ТОВ «Теплопостачсервіс»

Додаток 28

Структура тарифу на теплову енергію для потреб інших споживачів
ТОВ «Теплопостачсервіс»

№ 
з/п Найменування показників

за умови підключення рушникосушиль-
ників до системи гарячого водопоста-

чання
за умови відсутності рушникосушиль-

ників

2015  
постанова 
НКЕРЕКП 
№ 1171 від 
31.03.2015

2016 
 постанова 
НКРЕКП 

№ 1101 від 
09.06.2016 

діюча

прогнозна

2015 
 постанова 
НКРЕКП 

№ 1171 від 
31.03.2015

2016 по-
станова 

НКРЕКП 
№ 1101 від 
09.06.2016 

діюча

про-
гнозна

грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3 грн/м3

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Собівартість власної теплової енергії, 
врахована у встановлених тарифах на 
теплову енергію для потреб населення 

22,94 48,87 47,21 21,03 44,79 42,42

№ 
з/п Найменування показників

 для абонентів житлових будинків з 
будинковими та квартирними приладами 

обліку теплової енергії

 для абонентів житлових будинків без 
будинкових та квартирних приладів обліку 

теплової енергії

2015  
постанова 
НКЕРЕКП 
№ 1171 від 
31.03.2015

2016 
 постанова 
НКРЕКП 

№ 1101 від 
09.06.2016 

діюча

прогнозна

2015 
 постанова 
НКРЕКП 

№ 1171 від 
31.03.2015

2016 постано-
ва НКРЕКП 
№ 1101 від 
09.06.2016 

діюча

прогнозна

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/м2 грн/м2 

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Собівартість власної теплової 
енергії, врахована у встановлених 
тарифах на теплову енергію для 
потреб населення 

426,99 909,58 1 068,09 62,77 133,71 15,10

2 Витрати на утримання абонентської 
служби, усього, у тому числі: 5,46 6,04 13,29 0,80 0,89 0,19

 2.1 витрати на оплату праці з відраху-
ваннями на соціальні заходи 3,98 6,04 12,31 0,59 0,89 0,17

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,98 0,00 0,00 0,01

3

Витрати з проведення періодичної 
повірки, обслуговування і ремонту 
квартирних засобів обліку, у тому 
числі їх демонтажу, транспортуван-
ня та монтажу після повірки

х х х х х х

4
Витрати на придбання води на 
послугу з централізованого по-
стачання гарячої води

х х х х х х

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,00 0,00 0,08 0,00 0,00 0,002

6 Собівартість послуг без урахування 
послуг банку 432,45 915,61 1 081,46 63,57 134,60 15,29

7 Послуги банку 6,72 6,87 10,92 0,988 1,01 0,16

8 Повна планова собівартість послуг 
з урахуванням послуг банку 439,17 922,48 1 092,38 64,56 135,61 15,45

9 Розрахунковий прибуток, усього, у 
тому числі: 8,78 0,00 0,00 1,29 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 447,95 922,48 1 092,38 65,85 135,61 15,45

11 Податок на додану вартість 89,59 184,50 218,48 13,17 27,12 3,09

12 Плановані тарифи на послуги з 
ПДВ 537,53 1 106,98 1 310,85 79,02 162,73 18,54

13
Планований тариф на послугу з 
централізованого опалення, грн/м2 
за місяць протягом опалювального 
періоду, з ПДВ

х х х 12,80 26,36 18,54

14
Планована тривалість опалю-
вального  
періоду, діб

187 187 176 187 187 176

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 

1.1.1 Витрати на паливо 1 013,03 818,78 1 260,63

1.1.2 Витрати на електроенергію 42,06 42,06 58,88

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших під-
приємств 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,00 0,00 1,04

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00 0,00 0,89

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 26,52 26,52 30,45

1.3 Амортизаційні відрахування 0,03 0,03 13,32

1.4 Інші прямі витрати 24,42 24,42 108,81

1.5 Загальновиробничі витрати 0,00 0,00 0,00

2 Адміністративні витрати 0,00 0,00 27,35

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1 106,06 911,81 1 501,37

7 Витрати на покриття втрат 72,73 72,73 0,00

8 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00 0,00

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1 178,79 984,54 1 501,37

10 Податок на додану вартість 235,76 196,91 300,27

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 1 414,55 1 181,45 1 801,64

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 

№ з/п Найменування показників 

2016 
 постанова 

НКРЕКП № 2126 
від 02.12.2016

2016 
постанова  

НКЕРЕКП № 2439 
від 29.12.2016  

діюча

прогнозна

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1 106,06 911,81 1 474,02

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1 055,09 860,84 1 321,44

№ 
з/п Найменування показників 

2016 
 постанова 

НКРЕКП № 2439 
від 29.12.2016

2017  
постанова НКЕ-
РЕКП № 151 від 

01.02.2017  
діюча

прогнозна

грн/Гкал грн/Гкал грн./Гкал

1 2 3 4 5

1 Виробнича собівартість, у т. ч.: 1 106,06 1 221,74 1 318,76

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1 055,09 1 170,77 1 166,18

1.1.1 Витрати на паливо 1 013,03 1 128,71 1 105,37

1.1.2 Витрати на електроенергію 42,06 42,06 58,88

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших 
підприємств 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,00 0,00 1,04

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00 0,00 0,89

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні 
заходи 26,52 26,52 30,45

1.3 Амортизаційні відрахування 0,03 0,03 13,32

1.4 Інші прямі витрати 24,42 24,42 108,81

1.5 Загальновиробничі витрати 0,00 0,00 0,00

2 Адміністративні витрати 0,00 0,00 27,35

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1 106,06 1 221,74 1 346,12

7 Витрати на покриття втрат 72,73 72,73 0,00

8 Розрахунковий прибуток 0,00 0,00 0,00

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1 178,79 1 294,47 1 346,12

10 Податок на додану вартість 235,76 258,89 269,22

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 1 414,55 1 553,36 1 615,34

 Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 

1.1.2 Витрати на електроенергію 28,92 39,82 58,88

1.1.3 Витрати на покупну теплову енергію 0,00 0,00 0,00

1.1.4 Транспортування теплової енергії тепловими мережами інших 
підприємств 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Вода для технологічних потреб та водовідведення 0,00 0,00 1,04

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,00 0,00 0,89

1.2 Прямі витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні 
заходи 21,09 26,52 30,45

1.3 Амортизаційні відрахування 0,03 0,03 13,32

1.4 Інші прямі витрати 21,53 24,42 108,81

1.5 Загальновиробничі витрати 0,00 0,00 0,00

2 Адміністративні витрати 0,00 0,00 27,35

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 426,99 909,58 1 068,09

7 Розрахунковий прибуток 8,78 0,00 0,00

8 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 435,77 909,58 1 068,09

9 Податок на додану вартість 87,15 181,92 213,62

10 Тариф на теплову енергію, грн./Гкал з ПДВ 522,92 1 091,50 1 281,71

 Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Додаток 34

Права споживачів та обов’язки виконавців у сферах теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного  
водопостачання та водовідведення відповідно до основних нормативно-правових актів у цих сферах

Додаток 33

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води 
для потреб інших споживачів ТОВ «Теплопостачсервіс»

Додаток 32

Структура тарифів на послуги з централізованого постачання гарячої води 
для потреб інших споживачів ТОВ «Теплопостачсервіс»

Закон України «Про теплопос-
тачання»

Закон України «Про питну воду, питне водо-
постачання та водовідведення» Закон України «Про житлово-комунальні послуги»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630 «Про затвердження Правил надання послуг з централізованого опален-
ня, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, 

постачання холодної та гарячої води і водовідведення»

визначає основні правові, еко-
номічні та організаційні засади 
діяльності на об’єктах сфери 
теплопостачання та регулює від-
носини, пов’язані з виробництвом, 
транспортуванням, постачанням 
та використанням теплової енергії 
з метою забезпечення енергетич-
ної безпеки України, підвищення 
енергоефективності функціону-
вання систем теплопостачання, 
створення і удосконалення ринку 
теплової енергії та захисту прав 
споживачів та працівників сфери 
теплопостачання

визначає правові, економічні та організацій-
ні засади функціонування системи питного 
водопостачання, спрямовані на гарантоване 
забезпечення населення якісною та безпечною 
для здоров’я людини питною водою

визначає основні засади організаційних, господарських 
відносин, що виникають у сфері надання та споживання 
житлово-комунальних послуг між їхніми виробниками, ви-
конавцями і споживачами, а також їхні права та обов’язки

регулює відносини між суб’єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальних послуг (викона-
вець), і фізичною та юридичною особою (споживач), яка отримує або має намір отримувати послуги з централізованого опалення, 
постачання холодної та гарячої води і водовідведення

Споживач теплової енергії має 
право на:
 вибір одного або декількох 
джерел теплової енергії чи 
теплопостачальних організацій, 
якщо це можливо за існуючими 
технічними умовами;
 отримання інформації щодо 
якості теплопостачання, тарифів, 
цін, порядку оплати, режимів спо-
живання теплової енергії;
 відшкодування згідно із законо-
давством збитків, заподіяних вна-
слідок порушення його прав, у разі 
виконання ним своїх зобов’язань 
відповідно до договору;
 приєднання до теплової мережі 
відповідно до нормативно-право-
вих актів;
 отримання обсягів теплової енер-
гії згідно з параметрами відповід-
но до договорів та стандартів;
 отримання перерахунку за спожи-
ту теплову енергію з урахуванням 
здійсненого авансового платежу та 
показань приладів комерційного 
обліку теплової енергії протягом 
місяця після закінчення опалю-
вального періоду.
 Захист прав споживачів теплової 
енергії, а також механізм реаліза-
ції захисту цих прав регулюються 
цим Законом, Законом України 
«Про захист прав споживачів», 
іншими нормативно-правовими 
актами.
 

Споживачі питної води, послуг з питного водо-
постачання та водовідведення мають право на:
 забезпечення питною водою, якість якої відпо-
відає державним стандартам, кількість і режим 
подачі якої визначаються на договірних засадах 
в обсязі, не меншому від нормативів питного 
водопостачання;
 одержання в установленому порядку повної, 
достовірної, своєчасної інформації про якість 
питної води, зворотних вод, обсяги її реалізації, 
режими подачі та порядку розрахунку тарифів 
на послуги централізованого водопостачання і 
водовідведення;
абезпечення послугами з централізованого 
водовідведення відповідно до нормативів гра-
нично допустимих концентрацій та нормативів 
гранично допустимого скидання забруднюючих 
речовин;
організацію та проведення громадського об-
говорення в процесі прийняття рішень з питань 
питної води, питного водопостачання та водо-
відведення відповідно до закону;
 участь представників громадськості у пере-
вірках, які проводяться органами виконавчої 
влади, з дотриманням встановленого режиму 
перебування на території об’єктів питного водо-
постачання та водовідведення;
 пред’явлення позовів до суду про відшкодуван-
ня збитків, завданих внаслідок постачання не-
якісної питної води, що не відповідає державним 
стандартам, інших порушень законодавства у 
сфері питної води, питного водопостачання та 
водовідведення;
 підключення в установленому порядку до 
централізованого водопостачання та водо-
відведення. 

1. Споживач має право:
 1) одержувати вчасно та відповідної якості житлово-ко-
мунальні послуги згідно із законодавством та умовами 
договору на надання житлово-комунальних послуг;
 2) одержувати в установленому законодавством порядку 
необхідну інформацію про перелік житлово-комунальних 
послуг, їх вартість, загальну вартість місячного платежу, 
структуру ціни/тарифу, норми споживання, порядок надан-
ня житлово-комунальних послуг, їх споживчі властивості 
тощо;
 3) на відшкодування збитків, завданих його майну та/або 
приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю 
внаслідок неналежного надання або ненадання житлово-
комунальних послуг;
 4) на усунення протягом строку, встановленого договором 
або законодавством, виявлених недоліків у наданні житло-
во-комунальних послуг;
 5) на зменшення розміру плати за надані послуги в разі їх 
ненадання або надання не в повному обсязі, зниження їх 
якості в порядку, визначеному договором або законодав-
ством;
 6) на несплату вартості житлово-комунальних послуг за 
період тимчасової відсутності споживача та/або членів його 
сім’ї при відповідному документальному оформленні, а 
також за період фактичної відсутності житлово-комуналь-
них послуг, визначених договором у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України;
 7) отримувати від виконавця компенсацію в розмірі, визна-
ченому договором, рішенням суду або законодавством, за 
перевищення нормативних термінів на проведення аварій-
но-відновлювальних робіт;
 8) на перевірку кількості та якості житлово-комунальних 
послуг у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 
України.
 2. Споживач має право на укладення договору з виконавцем 
відповідних послуг на профілактику, повірку, а також заміну 
або ремонт санітарно-технічних приладів, пристроїв, об-
ладнання та засобів обліку, що вийшли з ладу.

Споживач має право на:
 1) зменшення розміру плати у разі:
 надання послуг не в повному обсязі, зниження їх якості, зокрема відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затвердже-
них нормативів (норм) споживання;
 тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї на підставі письмової заяви споживача та офіційного документа, що 
підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової 
служби, відбування покарання);
 2) усунення виконавцем виявлених недоліків у наданні послуг;
 3) несплату вартості послуг за період тимчасової відсутності споживача і членів його сім’ї (у разі відключення виконавцем холодної 
та гарячої води і опломбування запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу) та відновлення надання послуг шляхом 
зняття пломб за свій рахунок протягом доби згідно з письмовою заявою;
 4) перевірку кількісних і якісних показників надання послуг (якість і тиск води, температура гарячої води, температура повітря у 
приміщеннях тощо) у порядку, встановленому цими Правилами;
 5) установлення квартирних засобів обліку та взяття їх на абонентський облік;
 6) періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) квартирних засобів обліку;
 7) ознайомлення з нормативно-правовими актами у сфері житлово-комунальних послуг;
 8) внесення за погодженням з виконавцем у договір змін, що впливають на розмір плати за послуги;
 9) звільнення від плати за послуги у разі їх ненадання та отримання компенсації за перевищення строків проведення аварійно-від-
будовних робіт;
 10) відшкодування збитків, завданих його майну та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю чи здоров’ю внаслідок нена-
лежного надання або ненадання послуг.
 Споживач має також інші права відповідно до законодавства.

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,00 0,00 0,74

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 63,08 68,77 57,56

7 Послуги банку 0,00 0,00 0,00

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 63,08 68,77 57,56

9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 63,08 68,77 57,56

11 Податок на додану вартість 12,62 13,75 11,51

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 75,70 82,52 69,07

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 

№ 
з/п Найменування показників

за умови відсутності рушникосушильників

2016 
 постанова 

НКРЕКП № 2127 
від 02.12.2016

2016 
постанова НКРЕКП 
№ 2440 від 29.12.2016 

 діюча
прогнозна

грн/м3 грн/м3 грн/м3

1 2 6 7 8

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених 
тарифах на теплову енергію для потреб населення 57,97 48,42 57,05

2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому 
числі: 0,00 0,00 0,00

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 0,00 0,00

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,00

3
Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і 
ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, 
транспортування та монтажу після повірки

0,00 0,00 0,00

4 Витрати на придбання води на послугу з централізованого 
постачання гарячої води 5,11 5,11 6,33

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,00 0,00 0,67

6 Собівартість послуг без урахування послуг банку 63,08 53,53 64,05

7 Послуги банку 0,00 0,00 0,00

8 Повна планова собівартість послуг з урахуванням послуг банку 63,08 53,53 64,05

9 Розрахунковий прибуток, усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 63,08 53,53 64,05

11 Податок на додану вартість 12,62 10,71 12,81

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 75,70 64,24 76,86

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 

№ 
з/п Найменування показників

за умови відсутності рушникосушильників

2016 
 постанова 

НКРЕКП № 2127 від 
02.12.2016

2017 
постанова 

НКРЕКП № 152 
від 01.02.2017 

 діюча

про-
гнозна

грн/м3 грн/м3 грн/м3

1 2 6 7 8

1 Собівартість власної теплової енергії, врахована у встановлених 
тарифах на теплову енергію для потреб населення 57,97 63,66 50,49

2 Витрати на утримання абонентської служби, усього, у тому числі: 0,00 0,00 0,00

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуваннями на соціальні заходи 0,00 0,00 0,00

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,00

3
Витрати з проведення періодичної повірки, обслуговування і 
ремонту квартирних засобів обліку, у тому числі їх демонтажу, 
транспортування та монтажу після повірки

0,00 0,00 0,00

4 Витрати на придбання води на послугу з централізованого по-
стачання гарячої води 5,11 5,11 6,33

2 Витрати на утримання абонентської 
служби, усього, у тому числі: 0,34 0,36 2,40 0,32 0,33 2,15

 2.1 витрати на оплату праці з відрахуван-
нями на соціальні заходи 0,25 0,36 2,18 0,23 0,33 1,96

 2.2 інші витрати абонентської служби 0,00 0,00 0,21 0,00 0,00 0,19

3

Витрати з проведення періодичної 
повірки, обслуговування і ремонту 
квартирних засобів обліку, у тому числі 
їх демонтажу, транспортування та 
монтажу після повірки

1,86 1,86 2,90 1,73 1,72 2,61

4
Витрати на придбання води на послугу 
з централізованого постачання гарячої 
води

3,83 5,11 6,33 3,83 5,11 6,33

5 Решта витрат, крім послуг банку 0,00 0,00 0,11 0,00 0,00 0,10

6 Собівартість послуг без урахування 
послуг банку 28,97 56,19 58,95 26,90 51,95 53,60

7 Послуги банку 0,448 0,42 0,60 0,416 0,39 0,54

8 Повна планова собівартість послуг з 
урахуванням послуг банку 29,42 56,61 59,55 27,32 52,34 54,14

9 Розрахунковий прибуток, усього, у 
тому числі: 0,47 0,00 0,00 0,43 0,00 0,00

10 Плановані тарифи на послуги 29,89 56,61 59,55 27,75 52,34 54,14

11 Податок на додану вартість 5,98 11,32 11,91 5,55 10,47 10,83

12 Плановані тарифи на послуги з ПДВ 35,87 67,94 71,46 33,30 62,81 64,97

Необхідність зміни тарифу викликана зміною обсягів виробництва та реалізації, цін на елек-
тричну енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Місце та порядок отримання інформації

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) (далі – КМДА)

Національна комісія, що 
здійснює державне регулю-
вання у сферах енергетики 

та комунальних послуг (далі 
– НКРЕКП)

КБУ «Контактний центр 
міста Києва» Виконавці послуг

1. Запити на інформацію.
 Можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі. Зокрема:
 поштою – на адресу: 01044, Київ-044, вул. Хрещатик, 36, кім. 107 (на конверті вказати: «Інформаційний запит»);
 факсом – за номерами: (044) 202-71-18;
 телефоном – за номером: (044) 202-76-00, (044) 202-76-42;
 електронною поштою – за адресою: zapyt@kma.gov.ua
 Письмовий запит на інформацію може бути складений за формою, розміщеною на офіційному інтернет-порталі Київської міської влади (www.kievcity.gov.ua), або оформлений у довільній формі.
 Запит на інформацію може бути подано безпосередньо до структурних підрозділів КМДА, що є розпорядниками інформації, або до Управління інформаційного забезпечення та доступу до 
публічної інформації апарату КМДА в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку.
 З Порядком складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до КМДА, та надання відповідей на них, можна ознайомитися на офіційному веб-сайті КМДА (www.kievcity.
gov.ua) в розділі «Публічна інформація».
2. Звернення.
 Можуть подаватися до КМДА (на адресу: 01044, Київ-044, вул. Хрещатик, 36) або безпосередньо до структурних підрозділів. Звернення громадян може бути усним (викладеним громадянином 
і записаним посадовою особою на особистому прийомі).
 Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне).
 Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати та місця проживання.
 Прийом громадян здійснюється відділом особистого прийому громадян за адресою:
 вул. Хрещатик, 36, кімната № 110.
 Години прийому громадян:
 • понеділок – четвер з 09.00 до 17.45;
 • п’ятниця з 09.00 до 16.30
 • Обідня перерва з 13.00 до 14.00.
 Телефон відділу особистого прийому громадян: (044) 202-75-94.
 Е-пошта: zvernen@kma.gov.ua

Для отримання інформації 
щодо тарифів ПАТ «Київ-
енерго»,
 ТОВ «Євро-реконструкція»,
 ПАТ «АК «Київводоканал», 
а також інших виконавців 
послуг – ліцензіатів НКРЕКП 
необхідно звертатися безпо-
середньо до НКРЕКП:
 Адреса: 03057 м. Київ,
 вул. Смоленська, 19
 веб-сайт: www.nerc.gov.ua
 тел.: (044) 204-48-27;
 (044) 204-70-72
 e-mail: box@nerc.gov.ua
 запити на інформацію:
 e-mail: public.info@nerc.gov.ua
 тел.: (044) 204-48-27, 204-48-
94; факс: (044) 277-30-47.

Зареєструвати звернення 
можна за багатоканаль-
ним телефоном 15-51 (зі 
стаціонарного) або (044) 
205-73-37 (з мобільно-
го) або залишити своє 
звернення через веб-сайт 
«Контактного центру 
міста Києва» (www.1551.
gov.ua).

Виконавець послуг 
зобов’язаний надавати 
споживачу інформацію 
про перелік житлово-
комунальних послуг, їх 
вартість, загальну вар-
тість місячного платежу, 
структуру цін/тарифів, 
норми споживання, 
режим надання житло-
во-комунальних послуг, 
їх споживчі властивості 
тощо.
 З переліком виконавців 
послуг (ліцензіатів 
КМДА) можна ознайо-
митися на сайті Депар-
таменту житлово-кому-
нальної інфраструктури: 
www.dzki.kievcity.gov.ua
 в розділі «Довідник».

Теплопостачальні, теплотран-
спортні і теплогенеруючі
 організації зобов’язані:
 при зміні тарифів на теплову 
енергію повідомляти споживача 
письмово або в засобах масової 
інформації в порядку, встановле-
ному законодавством;
 забезпечувати надійне по-
стачання обсягів теплової енергії 
відповідно до умов договору та 
стандартів;
здійснювати перерахунок за спожи-
ту теплову енергію із споживачами 
з урахуванням авансового платежу 
та показань вузлів обліку теплової 
енергії протягом місяця після закін-
чення опалювального періоду;
здійснювати технічний облік 
матеріальних та енергетичних 
ресурсів, а також комерційний 
облік теплової енергії. 
Теплопостачальні організації, 
які здійснюють діяльність із 
постачання теплової енергії з 
використанням власних теплових 
мереж, зобов’язані забезпечити 
рівноправний доступ до цих 
мереж усіх суб’єктів господарської 
діяльності відповідно до укладе-
них договорів.
У разі наявності технічної 
можливості теплопостачальні 
організації, що здійснюють 
постачання теплової енергії на 
закріпленій території, не мають 
права відмовити споживачу, який 
розташований на цій території, в 
укладенні договору.

Підприємства питного водопостачання та 
централізованого водовідведення зобов’язані 
забезпечити:
 виробництво та постачання споживачам питної 
води відповідно до умов договору;
 подачу води для протипожежних потреб;
 впровадження новітніх технологій виробництва 
питної води, водовідведення та очищення стіч-
них вод, ресурсозберігаючих технологій та об-
ладнання, повторного використання очищених 
стічних вод та осаду,
 очищення стічних вод та вжиття заходів щодо 
обробки та утилізації осаду стічних вод;
 участь у фінансуванні реконструкції та розви-
тку об’єктів
 централізованого питного водопостачання і 
водовідведення,
 оснащення їх засобами обліку та регулювання 
споживання води;
 відшкодування збитків, завданих юридичним 
і фізичним особам внаслідок порушення вимог 
законодавства у сфері питної води, питного 
водопостачання та централізованого водовідве-
дення, що сталося з їх вини;
 вжиття заходів щодо забезпечення населення 
питною водою у випадках порушень функціону-
вання систем централізованого водопостачання 
та водовідведення (аварійні ситуації);
вирішення ситуаційних питань, пов’язаних з по-
рушенням функціонування систем централізо-
ваного водопостачання та водовідведення (ава-
рійні ситуації), відповідно до плану оперативних 
дій із забезпечення споживачів питною водою у 
відповідному населеному пункті (районі).

Виконавець зобов’язаний:
1) забезпечувати своєчасність та відповідну якість житлово-
комунальних послуг згідно із законодавством та умовами 
договору, в тому числі шляхом створення систем управління 
якістю відповідно до національних або міжнародних 
стандартів;
2) здійснювати контроль за технічним станом інженерного 
обладнання будинків, квартир, приміщень;
3) підготувати та укласти із споживачем договір на надання 
житлово-комунальних послуг з визначенням відповідаль-
ності за дотримання умов його виконання згідно з типовим 
договором;
4) надавати в установленому законодавством порядку необ-
хідну інформацію про перелік житлово-комунальних послуг, 
їх вартість, загальну вартість місячного платежу, структуру 
цін/тарифів, норми споживання, режим надання житлово-
комунальних послуг, їх споживчі властивості тощо;
5) своєчасно проводити підготовку жилого будинку і його 
технічного обладнання до експлуатації в осінньо-зимовий 
період;
6) розглядати у визначений законодавством термін претензії 
та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки 
розміру плати за житлово-комунальні послуги в разі їх нена-
дання або надання не в повному обсязі, зниження їх якості; 
7) утримувати в належному технічному стані, здійснювати 
технічне обслуговування та ремонт внутрішньобудинкових 
мереж, вживати заходів щодо ліквідації аварійних ситуацій, 
усунення порушень якості послуг у терміни, встановлені 
договором та/або законодавством;
8) сплачувати споживачу компенсацію за перевищення вста-
новлених термінів проведення аварійно-відновлювальних 
робіт у розмірі, визначеному договором або законодавством;
9) вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з по-
рушенням порядку надання житлово-комунальних послуг, 
зміною їх споживчих властивостей та перевищенням термі-
нів проведення аварійно-відновлювальних робіт;
10) своєчасно за власний рахунок проводити роботи з 
усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням 
житлово-комунальних послуг, що виникли з його вини.

Виконавець зобов’язаний:
 1) своєчасно надавати споживачу послуги в установлених обсягах, належної якості, безпечні для його життя, здоров’я та які не спричиняють 
шкоди його майну, відповідно до вимог законодавства та цих Правил;
 2) інформувати споживача про адресу та номер телефону диспетчерської, аварійної або аварійно-диспетчерської служби (зазначаються в 
договорі і рахунках на сплату послуг, розміщуються на дошках оголошень в усіх під’їздах багатоквартирного будинку, а також на дошках 
оголошень, розташованих поблизу житлового будинку);
 3) надавати споживачеві в установленому законодавством порядку інформацію про перелік послуг, їх вартість, загальну вартість місячного 
платежу, структуру тарифів, нормативи (норми) споживання, режим надання послуг, їх споживчі властивості, якісні показники надання 
послуг, граничні строки усунення аварій або інших порушень порядку надання послуг, а також інформацію про ці Правила (зазначається у 
договорі, а також розміщується на дошці оголошень у приміщенні виконавця);
 4) контролювати установлені міжповіркові інтервали, проводити періодичну повірку квартирних засобів обліку, їх обслуговування та 
ремонт, у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж;
 5) проводити два рази на рік перевірку стану внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку із складенням відповідного акта;
 6) узгодити із споживачем не пізніше ніж за три робочих дні до проведення планових робіт всередині житлового приміщення час доступу до 
такого приміщення з наданням йому відповідного письмового повідомлення;
 7) повідомляти споживача про плановану перерву в наданні послуг через засоби масової інформації, а також письмово не пізніше ніж за 10 
днів до її настання (крім перерви, що настає внаслідок аварії або дії непереборної сили) із зазначенням причини та часу перерви в наданні 
послуг;
 8) відновлювати надання послуг за письмовою заявою споживача
 шляхом зняття пломб із запірних вентилів у квартирі (будинку садибного типу) протягом доби;
 9) забезпечувати за заявою споживача взяття на абонентський облік у тижневий строк квартирних засобів обліку;
 10) утримувати внутрішньобудинкові мережі у належному технічному стані, здійснювати їх технічне обслуговування та ремонт;
 11) інформувати споживача протягом доби з дня виявлення недоліків у роботі внутрішньобудинкових інженерних систем та/або інже-
нерного обладнання, що розташовані за межами багатоквартирного будинку або житлового будинку (у разі його особистого звернення - 
невідкладно), про причини та очікувану тривалість зупинення надання послуг або обмеження їх кількості, а також про причини порушення 
якісних показників надання послуг;
 12) усувати аварії та інші порушення порядку надання послуг, а також виконувати заявки споживачів у строк, установлений законодавством 
та договором;
 13) вести облік скарг (заяв, вимог, претензій) споживачів щодо кількості та якості надання послуг, а також облік їх розгляду;
14) зменшувати розмір плати за послуги у разі тимчасової відсутності споживача та/або членів його сім’ї на підставі його письмової заяви 
та офіційного документа, що підтверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, про-
ходження військової служби, відбування покарання);
 15) звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати компенсацію за перевищення строків проведення аварійно-відбудов-
них робіт;
 16) проводити перерахунок розміру плати за надання послуг у разі ненадання їх, надання не в повному обсязі, зниження якості, зокрема 
відхилення їх кількісних та/або якісних показників від затверджених нормативів (норм) споживання, у порядку, встановленому Кабінетом 
Міністрів України та визначеному договором;
 17) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення виявлених несправностей, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з 
його вини;
 18) відшкодовувати збитки, завдані майну та/або приміщенню споживача та/або членів його сім’ї, шкоду, заподіяну його життю чи здоров’ю 
внаслідок неналежного надання або ненадання послуг, а також моральну шкоду в порядку та розмірі, які визначаються відповідно до за-
конодавства і договору;
 19) сплачувати споживачу неустойку (штраф, пеню) у разі ненадання послуг або надання послуг неналежної якості у порядку та у випадках, 
передбачених законодавством і договором;
 19-1) забезпечити проведення оплати послуг з опалення на поточний рахунок із спеціальним режимом використання шляхом зазначення 
реквізитів такого рахунка в договорі;
 19-2) забезпечити своєчасне та безперешкодне прийняття заяв про надання розстрочки;
 20) виконувати інші обов’язки відповідно до законодавства.
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Оголошення
про проведення в 2017 році конкурсу проектів з реалізації 

енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких 
створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, 

а також у кооперативних будинках
Відповідно до Положення про конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів 

у житлових будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багато-
квартирних будинків, а також у кооперативних будинках, затвердженого рішенням 
Київської міської ради від 26.12.2014 року № 865/865 (зі змінами) конкурсна комісія 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 
оголошус конкурс проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових 
будинках міста Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних 
будинків, а також у кооперативних будинках. 

Напрямами реалізації проектів є:
• встановлення будинкових приладів обліку  теплової  енергії   на   опалення   /гаряче 

водопостачання;
• реконструкція теплових пунктів та встановлення нових індивідуальних теплопунктів;
• теплоізоляція, капітальний ремонт дахів та підвальних перекриттів;
• заміна вікон та дверей в місцях загального користування на енергозберігаючі;
• модернізація та заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж;
• утеплення фасадів;
• заміна освітлювальних приладів на енергоефективні та/або встановлення датчиків 

руху для регулювання освітлення у місцях загального користування;
• реконструкція систем теплопостачання та/або гарячого водопостачання із за-

стосуванням відновлюваних чи альтернативних джерел енергії:
• капітальний ремонт або технічне переоснащення внутрішньобудинкового елек-

тричного обладнання.
До конкурсу допускаються проекти, за умови гарантування об'єднанням співвласників 

багатоквартирного будинку та членами кооперативного будинку оплати не менше 30 % 
від загальної вартості робіт за поданим проектом, а саме:

• підтвердження наявності відповідних коштів на розрахунковому рахунку суб'єкта 
подання проекту;

• кредитної лінії, відкритої у банку в розмірі загальної вартості робіт за проектом;
• належним чином оформленої гарантії, поруки, застави чи іншого виду забезпечення, 

не забороненого законодавством.

Форма подання проекту встановлена додатком до Положення про конкурс про-
ектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких 
створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооператив-
них будинках", затвердженого рішенням Київської міської ради від 26.12.2014 року 
№ 865/865 (зі змінами). До проекту додаються:

• техніко-економічне обґрунтування проекту;
• документ, що підтверджує повноваження особи на підписання проекту;
• документи, що підтверджують наявність одного або кількох видів гарантування оплати;
• витяг з протоколу загальних зборів співвласників, що підтверджує їх рішення брати 

участь у конкурсі.
Прийняття проектів з реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста 

Києва, в яких створені об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також 
у кооперативних будинках буде проводитись Департаментом житлово-комунальної 
інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) з 01 листопада 2017 року до 22 грудня 2017 року щовівторка з 9.00 
до 13.00 та щочетверга з 14.00 до 17.00 за адресою: вул. Велика Житомирська, 
буд. 15-а, каб. 13-15. 

Телефони для довідок: (044) 279-12-66, (044) 272-10- 93.

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ М. КИЄВА ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ)

№ 
п/п

Балансоутриму-
вач (юридична 

адреса, контакт-
ний телефон)

Дані про об'єкт оренди

Характе-
ристика

Місцезна-
ходження

За-
гальна 
площа, 

кв.м

Оренд- 
на 

ставка 
у %

Запропонована заявни-
ком мета використання 

приміщення

Строк 
оренди 

запропо-
нований 

заявником

Оренд-
на 

плата 
за 

1 кв.м, 
грн

Розмір 
місячної 
оренд-

ної 
плати, 

грн

Вартість 
об'єкта 
оренди, 
грн без 

ПДВ

1

ПАТ "Київенер-
го" (01030, пл. 

Франка Івана, 5, 
205-52-43)

н/будівля
(торгівель-
ний павіль-

йон)

Пухівська, 
1-а літ. 
"3 И"

180,90 8 Розміщення складу

Станом на 31.07.2017

2 роки 364 
дні 35,10 6349,33 952400,00

2

КП "Київжит-
лоспецексп- 

луатація" (вул. 
Володимирська, 
51-а, 234-23-24)

1 поверх

Перова 
бульв., 

7-а
літ. А

170,60 8

Розміщення торговель-
ного об'єкта з продажу 
продовольчих товарів, 

крім товарів підакцизної 
групи

Станом на 31.07.2017

2 роки 364 
дні 99,22 16926,39 2541500,00

3

КП МА "Київ" (Жу-
ляни) (просп. По-
вітрофлотський, 
79, 339-23-49)

1 поверх

просп. 
Повітроф-
лотсь кий, 
86а літ. X

30,0 15

Інше використання 
нерухомого майна 

(відстоювання власного 
мототранспорту)

Станом на 31.05.2017

2 роки 364 
дні 123,19 3695,57 290700,00

Для ознайомлення з об'єктами оренди необхідно звертатись за телефонами до Балансоутримувача. Термін прийняття заяв про оренду – 10 робочих днів з 
наступного дня після публікації оголошення. Заяви про оренду приймаються за адресою: вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва.
Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10, Департамент комунальної власності м. Києва, каб. 524, телефони 
для довідок: 202-61-77, 202-61-76, 202-61-96.

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація оголошує конкурс на право оренди нерухомого майна, що належить 
до комунальної власності територіальної громади міста Києва:

№ 
п/п

Адреса об'єкта 
нерухомості

Характеристика 
об'єкта нерухо-

мості

Характеристика 
об'єкта оренди, 

площа, кв. м
Цільове використання

Стартова оренд-
на плата у грн 

(без ПДВ)

Розмір авансової 
орендної плати у 

грн (без ПДВ)

1 вул. Б. Гмирі, 2-в Гімназія "Київська 
Русь"

підвал, 
280,00

розміщення фізкультурно-спортив-
ного закладу, діяльність якого спря-

мована на організацію та проведення 
занять різними видами спорту

9 328,93 18 657,86

ОГОЛОШЕННЯ
про намір передати в оренду об'єкти, що належать до комунальної власності територіаль-

ної громади міста Киева,які передані до сфери управління Оболонської районної в місті 
Києві державної адміністрації 

ОРЕНДОДАВЕЦЬ – ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ;
Об'єкти нерухомості, що перебувають на балансі Управління освіти Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації (м. Київ, вул. Йорданська, 11-а, 418-60-41):
- нежитлове приміщення 2 поверху в нежитловій окремо стоячій будівлі ЗНЗ № 239 за адресою: 

м. Київ, просп. Оболонський,16-д площею 54,00 кв.м, вартістю 1 094 300,00 грн (без ПДВ), під роз-
міщення суб'єкта господарювання, що здійснює освітню діяльність (погодинно), орендна ставка – 15%, 
розмір орендної плати за одну годину без ПДВ станом на 31.07.2017 – 28,50 грн, розмір місячної 
орендної плати згідно з запропонованим графіком оренди 1254,0 грн, запропонований заявником 
строк оренди – 2 роки 364 дні;

- нежитлове приміщення 2 поверху в нежитловій окремо стоячій будівлі ЗНЗ № 29 за адресою: 
м. Київ, вул. Петра Калнишевського, 3-а площею 180,5 кв.м, вартістю 2 995 400,00 грн (без ПДВ), під 
розміщення фізкультурно-спортивного закладу, діяльність якого спрямована на організацію та про-
ведення занять різними видами спорту (погодинно), орендна ставка – 3%, розмір орендної плати за 
одну годину без ПДВ станом на 31.05.2017 – 15,60 грн, розмір місячної орендної плати згідно з запро-
понованим графіком оренди 1856,49 грн, запропонований заявником строк оренди – 2 роки 364 дні;

Заявниками на право оренди можуть бути запропоновані інші варіанти цільового призначення, в 
такому випадку стартова орендна плата буде розраховуватись відповідно до більшої орендної ставки.

Термін прийняття заяв про оренду – протягом 10 робочих днів з дня, наступного після розміщення 
оголошення.

Заяви про оренду приймаються за адресою: м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16, Оболонська 
районна в місті Києві державна адміністрація. Отримати довідкову інформацію можна за адресою: 
04205, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 16, Оболонська районна в місті Києві державна адміні-
страція, відділ з питань майна комунальної власності, кім. 102, 104, телефон для довідок 418-41-98.

Втрачене Свідоцтво про право власності на житло, видане згідно з розпорядженням № 3121 
від 28 листопада 2006 року Комунального підприємства "Служба замовника житлово-кому-
нальних послуг" Оболонського району міста Києва 28 листопада 2006 року та зареєстроване 
в Київському міському бюро технічної інвентаризації та реєстрації права власності на об'єкти 
нерухомого майна на праві приватної власності й записане в реєстрову книгу за № 1085/8956 
від 28 березня 2007 року, яке було видане на 22/100 (двадцять дві сотих) частин приміщен-
ня у КВАРТИРІ спільного заселення № 44 (сорок чотири), що знаходиться в будинку № 19 
(дев'ятнадцять) по вулиці Героїв Дніпра в місті Києві на ім'я Воловенко Галини Михайлівни та 
втрачений Технічний паспорт на квартиру, що знаходиться у власності гр. Воловенко Галини 
Михайлівни, виданого Комунальним підприємством "Служба замовника житлово-комунальних 
послуг" Оболонського району міста Києва, який є складовою частиною Свідоцтва про право 
власності на житло, вважати недійсними.

В Окружний адміністративний суд міста Києва (01051, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1) викликається 
відповідач – Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації 
у ПАТ КБ "ПриватБанк" Соловйова Наталія Анатоліївна для участі у судовому засіданні у адміністративній справі 
№826/7626/17 за позовом Компанії SAVIENTO INVESTMENTS LTD про визнання протиправними та скасування 
рішень. Розгляд справи №826/7626/17, призначений на 15.11.2017 р. о 15.00. Справа буде розглядатись під 
головуванням судді Аблова Є.В. за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, зал судового засідання 
№39. В разі неявки Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової 
адміністрації у ПАТ КБ "ПриватБанк" Соловйової Наталії Анатоліївни справа буде розглядатися у її відсутності.

В Окружний адміністративний суд міста Києва (01051, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1) викликається 
відповідач – Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації 
у ПАТ КБ "ПриватБанк" Соловйова Наталія Анатоліївна для участі у судовому засіданні у адміністративній справі 
№826/7621/17 за позовом Компанії CRAENTEX INVESTMENTS LTD про визнання протиправними та скасування 
рішень. Розгляд справи №826/7621/17, призначений на 16.11.2017 р. о 15.40. Справа буде розглядатись під 
головуванням судді Шрамко ЮТ. за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, зал судового засідання 
№7. В разі неявки Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової 
адміністрації у ПАТ КБ "ПриватБанк" Соловйової Наталії Анатоліївни справа буде розглядатися у її відсутності.

В Окружний адміністративний суд міста Києва (01051, м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1) викликається 
відповідач – Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації 
у ПАТ КБ "ПриватБанк" Соловйова Наталія Анатоліївна для участі у судовому засіданні у адміністративній справі 
№826/7625/17 за позовом Компанії VELIONA TRADING LTD про визнання протиправними та скасування рішень. 
Розгляд справи №826/7625/17, призначений на 15.11.2017 р. о 15.10. Справа буде розглядатись під головуванням 
судді Аблова Є.В. за адресою: м. Київ, вул. Петра Болбочана, 8, корпус 1, зал судового засідання №39. В разі неявки 
Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ КБ 
"ПриватБанк" Соловйової Наталії Анатоліївни справа буде розглядатися у її відсутності.

Деснянський районний суд м. Києва викликає в якості представника відповідача Товарнства з 
обмеженою відповідальністю "Родос Груп" в судове засідання, яке призначено на 29.11.2017 року 
в 15.30 для участі у розгляді цивільної справи за позовом Харченко Валерія Григоровича до Товари-
ства з обмеженою відповідальністю "Родос Груп" про стягнення заборгованості (кабінет № 17, пр. 
Маяковського, 5-в, м. Київ).

Суддя О.П. Шевчук

Втрачений диплом Київська державна академія водного транспорту ім. Гетьмана Петра Конашеви-
ча-Сагайдачного в м. Києві, серія КВ № 32479989 виданий в 2007 року на ім'я Гречанюка Володимира 
Івановича вважати недійсним.

Призначення платежу: авансова орендна плата для 
участі у конкурсі на право оренди майна комунальної 
власності. Одержувач: Управління освіти Дарницької 
районної в місті Києві державної адміністрації, р/р 
31555202377966 в ГУ ДКСУ м. Києва, МФО 820019, 
код ЄДРПОУ 37448113.

Рекомендований строк об'єкта оренди – 2 роки 
364 дні. Балансоутримувач об'єкта оренди – Управління 
освіти Дарницької районної в місті Києві державної 
адміністрації. 

Умови конкурсу:
• внесення авансової орендної плати;
• орендна плата відповідно до конкурсної пропозиції 

переможця, але не менше стартової;
• додатково до орендної плати нараховується 

податок на додану вартість у розмірі та порядку, що 
визначено законодавством України;

• відшкодування витрат підприємства (балансо-
утримувача) на утримання майна, а саме:

• плата за користування земельною ділянкою, на 
якій розташований об'єкт оренди;

• експлуатаційні витрати підприємства (балан-
соутримувача);

• відшкодування підприємству (балансоутримувачу) 
вартості комунальних послуг; витрат на утримання 
прибудинкової території, вартості послуг по ремонту 
і технічному обслуговуванню інженерного обладнання 
та внутрішньо будинкових мереж, ремонту будівлі у т.ч.: 
покрівлі, фасаду, вивозу сміття або сплати послуг на 
підставі договорів з постачальниками;

• використання об'єкта оренди за цільовим при-
значенням;

• компенсація переможцем конкурсу витрат на 
здійснення незалежної оцінки об'єкта оренди у вста-
новленому законом порядку;

• компенсація переможцем конкурсу витрат на 
публікацію оголошень у газеті Київської міської ради 
"Хрещатик", за виставленими нею рахунками;

• страхування орендованого майна переможцем 
конкурсу;

• дотримання умов належного утримання об'єктів 
соціально-культурного призначення;

• утримання об'єкта відповідно до санітарно-еко-
логічних та протипожежних норм, дотримання правил 
охорони праці;

• підтримання належних умов експлуатації та тех-
нічного стану об'єкта оренди;

• проведення необхідного поточного ремонту 
об'єкта оренди;

• виконання у повному обсязі усіх зобов'язань, 
зазначених у договорі оренди;

• сума авансової орендної плати переможця кон-
курсу враховується у рахунок орендної плати;

• авансова орендна плата не повертається пере-
можцю або іншим учасникам конкурсу, яким пропону-
валося підписати договір оренди, у разі не підписання 
ними договору оренди. Балансоутримувач повертає 
протягом трьох робочих днів авансову орендну плату 
всім іншим учасникам конкурсу після отримання по-
відомлення орендодавця;

• повернення коштів учасникам конкурсу, що не 
стали переможцями, здійснюється виключно на по-
точний рахунок платника.

Для участі у конкурсі претендент подає:
1. Лист-заяву про участь у конкурсі.
2. Відомості про претендента на участь у конкурсі:
а) для претендентів на участь у конкурсі, які є 

юридичними особами:
- документи, що засвідчують повноваження пред-

ставника юридичної особи;
- копії установчих документів (завірені заявником);
- базовий витяг з Єдиного державного реєстру 

юридичних та фізичних осіб-підприємців, який ви-
даний не більше, як 30 днів до дня подачі документів;

б) для претендентів на участь у конкурсі, які є 
фізичними особами:

- копію документа, що посвідчує особу, та належ-
ним чином оформлену довіреність на представника;

- за наявності відповідного статусу – базовий витяг 
з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних 
осіб-підприємців, який виданий не більше, як 30 днів 
до дня подачі документів;

- завірену належним чином копію декларації про 
доходи або звіту суб'єкта малого підприємництва – 
фізичної особи – платника єдиного податку.

3. Документи, що засвідчують сплату авансової 
орендної плати.

4. Зобов'язання (пропозиції) щодо виконання умов 
конкурсу (крім розміру орендної плати, пропозиція 
щодо якого вноситься в день проведення конкурсу).

5. Інформацію про засоби зв'язку з претенден-
том на участь у конкурсі та реквізити претендента 
на участь у конкурсі для повернення авансової 
орендної плати.

Конкурс відбудеться 6 грудня 2017 року об 11.00  
у приміщенні Дарницької районної в місті Києві дер-
жавної адміністрації, яка розташована за адресою: м. 
Київ, вул. О.Кошиця, 11, в актовому залі на другому 
поверсі. Документи прошнуровані та пронумеровані 
разом з описом подаються в запечатаному конверті з 
відміткою "На конкурс" (конверт має бути опечатаний 
печаткою претендента на участь у конкурсі, у разі її 
наявності), із зазначенням назви учасника конкурсу та 
об'єкта оренди (адреса, площа, балансоутримувач). 
Кінцевий термін подання конкурсної документації до 
16.45 1 грудня 2017 року. Місце подання конкурсної 
документації: 02068, м. Київ, вул. О.Кошиця, 11, каб. 
каб. 420, 430 (пн.-чт. з 09.00 до 18.00, пт. з 09.00 до 
16.45. Обідня перерва з 13.00 до 13.45). Отримати 
додаткову інформацію можна за адресою: 02068, м. 
Київ, вул. О.Кошиця, 11, каб. каб. 420, 430 (пн.-чт. з 
09.00 до 18.00, пт. з 09.00 до 16.45. Обідня перерва 
з 13.00 до 13.45). Телефони для довідок: 564-98-42, 
564-92-01.
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Цирк «Кобзов» представив 
нову шоу-програму

Одну зі столичних вулиць 
можуть назвати іменем 
Богдана Гаврилишина

Показники захворюваності 
на грип у Києві не перевищують 
епідемпорогу

У СЕРЕДУ в приміщенні Національ-
ного театру опери і балету імені Тара-
са Шевченка відбулися урочистості з 
нагоди Дня автомобіліста і дорожника. 

Мер Києва Віталій Кличко привітав 
працівників КК «Київавтодор» з їхнім 
професійним святом і вручив міські 
та державні нагороди. 

«Я радий привітати весь ваш ве-
ликий колектив з Днем автомобіліста 
і дорожника. На жаль, багато років 
столичні магістралі були в занедба-
ному стані, гроші на їх відновлення 
практично не виділялися. Всі ми розу-
міємо, що одна з візитівок сучасного 
європейського міста – якісні дороги. І 
сьогодні ви своєю працею робите Київ 
європейською столицею», – сказав 
Віталій Володимирович. 

Міський голова підкреслив, що 
саме зусиллями Київавтодорівців 
торік відремонтували 200 кілометрів 
доріг, а цього року – ще 300 км. За 
два роки у столиці оновили понад 
тисячу прибудинкових територій, 
більшість з яких не ремонтувалися 
30-40 років. 

Віталій Кличко вручив працівни-
кам КК «Київавтодор» почесні гра-
моти та подяки Київського міського 
голови, а дев’ятьом дорожникам 
– учасникам АТО – медалі «Честь. 
Слава. Держава». Також керівникові 
«Київавтодору» Олександру Густє-
лєву мер передав подяку КМДА для 
всього колективу підприємства 

ОФІЦІЙНА презентація нової програми «Цирк 
рекордів» була благодійною, а саме шоу проходить 
без участі тварин. 

– На цей раз ми пішли на експеримент. У нас перший 
цирк, у всякому разі саме вітчизняний, який почав 
цьогоріч свою роботу без тварин. Цирк може бути і 
без тварин: це цікаво і дітям, і дорослим. А кожен 
номер є рекордсменом в якійсь своїй області, – роз-
повів гендиректор цирку Микола Кобзов. 

Шоу-програма створювалося за участю най-
сильніших артистів світу, які є переможцями і 
призерами міжнародних циркових фестивалів і 
конкурсів, а також рекордсменами Книги рекордів 
Гіннеса. Всі трюки вони виконують наживо і без 
страховок. Головна принада видовища – колектив 
Gerling Group з Колумбії – переможці найпрестиж-
нішого фестивалю циркового мистецтва в Монте-
Карло 2017 року. Наразі вони демонструють три 
номери: «Канатоходці», «Мотоциклісти в сфері» 
і «Колесо сміливості», перші два з яких внесені в 
Книгу Гіннеса.

Нова програма має ще одну родзинку – унікальне 
«Тесла-шоу» – номер, в якому людина пропускає через 
себе електричний заряд у 100 000 Вольт. «Цирк Кобзов» 
чи не найперший на планеті, хто включив подібний 
номер до свого шоу. Це світове ноу-хау, яке вимагає 
дуже копіткої технічної підготовки. Номер є одним 
із найскладніших з технічної точки зору. 

Під час прем’єри команда «Кобзов» встановила 
новий рекорд, який був занесений у Національний 
реєстр рекордів України. 

– У національний реєстр рекордів вноситься досяг-
нення, якого в нашій державі досі не було, а саме велика 
кількість мотоциклістів, які рухаються в одній сфері. 
Насправді це не лише рекорд України – вони претен-
дують і на світове досягнення, – розповіла представник 
Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. 

З шоу-програмою «Цирк рекордів» колектив планує 
виступати по всій країні в найближчі два роки, а також 
готує нову вітчизняну програму для міжнародних 
гастролей. А ось киянам і гостям столиці без сумніву 
пощастило, оскільки вони зможуть уже побачити 
програму. Нагадаємо, що цирк «Кобзов» в цьому році 
розмістив свій намет біля метро «Олімпійська» 

ДНЯМИ на засіданні постій-
ної комісії Київради з питань 
культури, туризму та інформ-
політики депутати підтрима-
ли перейменування вулиці у 
столиці. Відповідно до про-
екту рішення, пропонується 
перейменування вул. Ванди 
Василевської на честь відо-
мого українського економіста, 
мецената та громадського діяча 
Богдана Гаврилишина. 

«Насправді, Богдан Гаври-
лишин уже давно більше, ніж 
видатний громадський діяч. 
Він – геніальний представник 
нової генерації українців. Зважа-
ючи на це, цілком доцільно буде 
перейменувати вулицю Ванди 
Василевської на честь Богдана 
Гаврилишина. Тим паче, таку 
ідею підтримують самі кияни. 
Адже упродовж двох місяців на 
сайті КМДА тривало громадське 
обговорення щодо відповідного 
перейменування. І таку ідею 
підтримали 769 осіб із 955», – 
зазначив заступник міського 

голови — секретар Київради 
Володимир Прокопів. 

Також депутати підтримали 
повернення історичної назви 
вулиці Сєдовців у Печерському 
районі. Її мають намір перейме-
нувати на Омелютинську. Окрім 
того, планується уточнити назви 
деяких провулків та вулиць. Зо-
крема: пров. Овражний — пров. 
Яровий (Солом’янський район), 
вул. Огуречна — вул. Огіркова (По-
дільський), вул. Охотська — вул. 
Мисливська (Голосіївський), пров. 
Охотський — пров. Мисливський 
(Голосіївський), вул. Лагерна — вул. 
Табірна (Шевченківський), вул. 
Молдавська — вул. Молдовська 
(Шевченківський), пров. Іпсиланті-
євський — пров. Іпсилантіївський 
(Печерський), пров. Бутишев — 
пров. Бутишів (Печерський), пров. 
Микильський — пров. Микільський 
(Печерський). 

Відповідні перейменування 
мають найближчим часом ви-
нести на пленарне засідання 
Київради 

У СТОЛИЦІ інтенсивність епі-
демічного процесу перебуває на 
характерному для даного періоду 
року рівні. Так, за 42-й тиждень 
у Києві зареєстровано 14 108 
хворих на грип і ГРВІ, якщо по-
рівнювати з попереднім тижнем, 
спостерігається зниження на 
10,6%. Показник захворюваності 
склав 482,2 та є нижчим епіде-
мічного порогу на 34,2%. 

«У порівнянні з попереднім 
тижнем спостерігається зни-
ження захворюваності як се-
ред дорослого, так і дитячого 
населення. Серед дорослих на 
12,2, а серед дітей – на 10,0%. 
У структурі захворюваності 
останні складають 73,6%, на 
попередньому тижні цей по-
казник становив 73,1. Серед 

школярів зареєстровано зни-
ження захворюваності на 14,7%, 
3 633 випадки, що складає 35,0% 
від загальної кількості захво-
рілих дітей (за 41-й тиждень 
4 261 – 36,9%) та 25,8% (за 41-й 
тиждень – 27,0%) від загальної 
кількості осіб, які звернулися по 
медичну допомогу», – зазначив 
заступник голови КМДА Микола 
Поворозник. – За поточний тиж-
день у щеплювальних кабінетах 
приватних клінік і комунальних 
закладів охорони здоров’я вак-
циновано проти грипу 541 особу, 
з початку епідемсезону – 716 
осіб, із них – 236 дітей». 

За його словами, до закладів 
охорони здоров’я міста за 42-й 
тиждень госпіталізовано 134 
особи, із них – 118 дітей 

Автодорівців привітали 
з професійним святом
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