
На Громадський 
бюджет-3 вже подано 
1160 пропозицій 
Кияни подали 1160 пропозицій на Громад-
ський бюджет-3, це на 30% більше, ніж торік. 
Про це учора повідомив перший заступник 
директора Департаменту фінансів КМДА 
Олександр Корень. 

«За результатами етапу збору про-
позицій проектів, можна твердо сказа-
ти, що Громадський бюджет як один з 
інструментів діалогу із владою набирає 
популярності. Серед авторів проектів 
спостерігається зростання зацікавленості 
молоді віком до 35 років. Загалом цього 
року подано на 351 проект більше, ніж 
минулого, на суму 774,7 млн грн. Найбільш 
активно ідеї подавались у Шевченків-
ському, Солом’янському, Дніпровському, 
Дарницькому та Деснянському районах», 
– розповів перший заступник директора 
Департаменту фінансів КМДА. 

За його словами, цього року змінилася 
й пріоритетність поданих громадських 
ініціатив киян. 

«Суттєво збільшилася кількість поданих 
проектів у категорії «Громадянське сус-
пільство». У решті категорій їхня кількість 
залишилася майже на минулорічному рівні», 
– зазначив Олександр Корень. 

Він наголосив, що серед поданих 
пропозицій питому вагу займають про-
екти з кошторисною вартістю 100 – 500 
тис. грн (696 проектів). Окрім того, по-
дано 239 ідей із кошторисною вартістю 
більше 1 млн грн, 158 – із вартістю 500 
тис. грн – 1 млн грн кожен, та 67 – до 
100 тис. грн. 

«Обери дерево 
для Хрещатика!» 

У столиці мешканцям пропонують долу-
читися до обрання видів дерев, що ви-
садять на вулиці Хрещатик. Відповідне 
онлайн-опитування «Обери дерево для 
Хрещатика!» стартувало з ініціативи ко-
мунального об’єднання «Київзеленбуд» та 
FOLK UKRAINE. 

Як повідомили у «Київзеленбу-
ді», деякі види дерев, що раніше були 
висаджені на Хрещатику, не витримують 
підвищення рівня засоленості ґрунтів 
і високого рівня загазованості пові-
тря. Особливо це стосується рослин, 
що розташовані безпосередньо біля 
проїжджої частини. Тому постало пи-
тання про заміну їх на більш стійкі та 
витривалі породи. 

За ініціативи КО «Київзеленбуд» та FOLK 
UKRAINE стартував проект «Обери дерево 
для Хрещатика!», який передбачає вилучен-
ня постраждалих рослин на «лікування», а 
на їхнє місце висадження саджанців, більш 
адаптованих до умов мегаполісу. 

Мешканцям столиці пропонують само-
стійно обрати дерево, яке має зростати на 
головній вулиці міста. 

Наразі кожна із представлених нижче 
порід уже висаджена на центральній вулиці 
Києва, і кияни можуть оглянути їх перед 
тим, як зробити свій вибір. Взяти участь в 
опитуванні можна за посиланням: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAI
pQLSd5yOOhnIvKUrVoX_9LZI7PvZqiGGN1-
nRk5CEPNhkMZyLHvg/viewform
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Здорова родина – Здорова родина – 
щаслива Україна!щаслива Україна!
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 �  Лікарі стверджують, що репродуктивне здоров’я 
є найважливішим чинником благополуччя кожної людини, 
а відтак – і всього суспільства

«РЕПРОДУКТИВНЕ здоров’я – 
поняття настільки широке та важ-
ливе, наскільки тільки можна собі 
уявити. За визначенням ВООЗ, 
репродуктивне здоров’я – стан 
повного фізичного, розумового і 
соціального благополуччя у всіх 
питаннях, що стосуються функцій і 
процесів репродуктивної системи. 
Іншими словами: репродуктивне 
здоров’я – це чи не найважливіша 
складова благополуччя кожної 
конкретної людини, кожної окре-
мої родини і нашого суспільства 
в цілому», – переконана директор 
Департаменту охорони здоров’я 
Валентина Гінзбург. 

Саме тому цього року столичні 
медики провели багатоскладову 
масштабну акцію-декадник для 
киян, присвячену Міжнародно-
му дню сім’ї та Всеукраїнсько-
му тижню планування сім’ї та 
збереження репродуктивного 
здоров’я. 

«У рамках акції ми запропону-
вали киянам пройти обстеження, 
консультації, бесіди з фахівцями, 
відвідати тематичні лекції та на-
вчальні тренінги», – розповіла 
директор Департаменту охорони 
здоров’я КМДА. 

За її словами, лише у Міжна-
родний день сім’ї у пологових 

будинках та жіночих консульта-
ціях столиці обстежили та про-
консультували понад 600 жінок та 
більше 100 подружніх пар. Серед 
виконаних діагностичних про-
цедур – кольпоскопії, ультразву-
кові та цитологічні дослідження, 
мамографії, тестування на ВІЛ, 
сифіліс, гепатити В та С, лабора-
торні аналізи тощо. 

Протягом другої половини 
травня у «Клініках, дружніх до 
молоді» організовано Дні від-
критих дверей, лекції для від-
відувачів, семінари-тренінги 
для школярів і студентів щодо 
безпечного сексу, запобігання 
захворюванням, що передаються 
статевим шляхом, планування 
вагітності та інше. 

Медичні працівники провели 
численні інформаційні та на-
вчальні заходи для більш ніж 600 
осіб у школах відповідального 
батьківства, на практикумах для 
вагітних, засіданнях круглих сто-
лів, лекціях для пацієнтів, за-
няттях для лікарів та середнього 
медичного персоналу. 

Близько 200 київських лікарів 
також мали змогу підвищити свій 
професійний рівень, відвідавши 
науково-практичну конференцію 
«Репродуктивне здоров’я як фак-
тор демографічного добробуту», 
організовану ГК «МедЕксперт», що 
згідно з Європейськими стандар-
тами визнана прогресивним орга-
нізатором безперервної медичної 
освіти в Україні у складі кращих 
Європейських організаторів. 

«Я дякую всім киянам, які радо 
відгукуються на ініціативи Де-
партаменту охорони здоров’я, 
відвідують лікарів, проходять об-
стеження та профілактичні огляди 
у рамках акцій, що столичні меди-
ки регулярно влаштовують. Також 
я вкотре наголошую – зв’язок із 
лікарем для кожного з нас має 
носити не епізодичний, а по-
стійний характер. Дбайте про 
здоров’я – своє і близьких – разом 
із лікарями. Ваша небайдужість до 
таких питань – запорука щастя та 
благополуччя кожної родини, а 
значить і всієї України», – зазна-
чила Валентина Гінзбург �

Близько 2000 киян долучилися до заходів, 
організованих Департаментом охорони здоров’я 
КМДА з нагоди Міжнародного дня сім’ї та 
Всеукраїнського тижня планування сім’ї. Лише у цей 
день у пологових будинках та жіночих консультаціях 
столиці обстежили та проконсультували понад 
600 жінок та більше 100 подружніх пар. Серед 
виконаних діагностичних процедур – кольпоскопії, 
ультразвукові та цитологічні дослідження, 
мамографії, тестування на ВІЛ, сифіліс, гепатити В та 
С, лабораторні аналізи тощо. 

Валентин ОЛЬШАНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Близько 2000 киян долучилися до заходів, організованих Департаментом охо-
рони здоров’я КМДА з нагоди Міжнародного дня сім’ї та Всеукраїнського тижня 
планування сім’ї
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ

Нормативно-правові та інші акти органів місцевого самоврядування
випуск № 60 (1872), вівторок, 12 червня 2018 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

25 травня 2018 року № 892

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
07 червня 2018 р. за № 132/1980

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОЗАЙМ-ОСТ»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1 Бюджетні установи 1307,56 1569,07

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
07 червня 2018 р. за № 132/1980

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
що виробляється на установках з використанням 
альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОЗАЙМ-ОСТ»
Розпорядження № 892 від 25 травня 2018 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 
теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження По-
ложення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з 
метою встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється з використанням альтернативних джерел енергії:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

18 травня 2018 року № 835

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
06 червня 2018 р. за № 125/1973

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням 

альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЄНІ ВІДЕ ВІЧЕ»

№ Споживачі
Тариф, грн за 1 Гкал

без ПДВ з ПДВ

1. Бюджетні установи 1307,56 1569,07

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
06 червня 2018 р. за № 125/1973

Про встановлення тарифів на теплову енергію, 
що виробляється на установках з використанням 
альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЄНІ ВІДЕ ВІЧЕ»
Розпорядження № 835 від 18 травня 2018 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про 
теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження По-
ложення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з 
метою встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних 
джерел енергії:

Додаток
до рішення Київської міської ради

від 17.04.2018 № 480/4544

Звернення
Київської міської ради до Верховної Ради України стосовно внесення змін 
до законодавчих актів України щодо зміни права власності та особливості 

правонаступництва у сфері енергопостачання

Про звернення Київської міської ради до Верховної 
Ради України стосовно внесення змін до законодавчих 
актів України щодо зміни права власності та особливості 

правонаступництва у сфері енергопостачання
Рішення Київської міської ради № 480/4544 від 17 квітня 2018 року

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про столицю України - місто-герой Київ», 
з метою врегулювання питань зміни права власності та особливостей правонаступництва у сфері енергопостачання 
Київська міська рада 

ÂÈÐ²ØÈËÀ:

Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
06 червня 2018 р. за № 126/1974

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги 
зі стоматологічної допомоги, які надаються Національною 

медичною академією післядипломної освіти 
імені П. Л. Шупика

Розпорядження № 913 від 29 травня 2018 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 

1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè 
ç³ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàþòüñÿ Íà-
ö³îíàëüíîþ ìåäè÷íîþ àêàäåì³ºþ ï³ñëÿäèïëîìíî¿ 
îñâ³òè ³ìåí³ Ï. Ë. Øóïèêà, âñòàíîâëåíèõ ðîçïî-
ðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
â³ä 24 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 1055, çàðåºñòðîâàíèõ 
ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 07 

æîâòíÿ 2014 ðîêó çà ¹ 35/1088, âèêëàâøè ¿õ ó 
íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Ãîëîâà Â. Êëè÷êî
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ. 

Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó 
³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî 
âèðîáëÿºòüñÿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì 
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿, ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç 
ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÍÎÂÎÇÀÉÌ-
ÎÑÒ», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî 
âèðîáëÿºòüñÿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì 
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿, ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ 
Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÂªÍ² 
Â²ÄÅ Â²×Å», ùî äîäàþòüñÿ.

2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ 
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿ-
äæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïî-
ä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.

Ãîëîâà 
Â. Êëè÷êî

28.07.2016 ¹ 854/854, ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 29.12.2006 
¹ 1868)» çàòâåðäæåíî çì³ñò äîäàòêîâî¿ óãîäè 
òà âèçíà÷åíî òåðì³í ïðèïèíåííÿ ä³¿ Óãîäè - 
27.04.2018. Â³äïîâ³äíó äîäàòêîâó óãîäó óêëàäåíî 
19.12.2017.

Ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ Óãîäè çà êîìóíàëüíèì 
ï³äïðèºìñòâîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) 
«Êè¿âòåïëîåíåðãî» áóäå çàêð³ïëåíî íà ïðàâ³ 
ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ ìàéíî êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà, 
ïîâåðíóòå ³ç âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ÏÀÒ 
«ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ».

Âíàñë³äîê çàêîíîäàâ÷î âèçíà÷åíèõ ðåãóëÿ-
òîðíèõ ìåõàí³çì³â ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ ç âèðîáíèöòâà, ïîñòà÷àííÿ òà òðàí-
ñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òà/àáî âèðîáíè-
öòâà åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ òåðì³í âñòàíîâëåííÿ 
â³äïîâ³äíèõ òàðèô³â óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì 
òà âèäà÷³ îðãàíîì ë³öåíçóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ 
ë³öåíç³é íå ñï³âïàäàº ç òåðì³íîì ïî÷àòêó ïðî-
âàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêòîì 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé íàáóäå ïðàâà âèêîðèñòî-
âóâàòè ö³ë³ñí³ ìàéíîâ³ êîìïëåêñè (³íäèâ³äóàëüíî 
âèçíà÷åíå ìàéíî) ç âèðîáíèöòâà, ïîñòà÷àííÿ 
òà òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òà/àáî 
âèðîáíèöòâà åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿.

Ó Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè çà ¹ 8095 â³ä 
05.03.2018 çàðåºñòðîâàíî ïðîåêò Çàêîíó Óêðà-
¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ 
àêò³â Óêðà¿íè (ùîäî çì³íè ïðàâà âëàñíîñò³ òà 
îñîáëèâîñò³ ïðàâîíàñòóïíèöòâà ó ñôåð³ åíåð-
ãîïîñòà÷àííÿ)».

Ïðèéíÿòòÿ òà ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà-
¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ 
àêò³â Óêðà¿íè (ùîäî çì³íè ïðàâà âëàñíîñò³ òà 
îñîáëèâîñò³ ïðàâîíàñòóïíèöòâà ó ñôåð³ åíåð-

ãîïîñòà÷àííÿ)» (ðåºñòð. ¹ 8095 â³ä 05.03.2018) 
ñïðèÿòèìå óñóíåííþ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â, ÿê³ 
âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ ïåðåäà÷³ â êîðèñòóâàííÿ 
(îðåíäó, êîíöåñ³þ, óïðàâë³ííÿ òîùî) ö³ë³ñíèõ 
ìàéíîâèõ êîìïëåêñ³â (³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíîãî 
ìàéíà) ç âèðîáíèöòâà, ïîñòà÷àííÿ ³ òðàíñïîð-
òóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òà/àáî âèðîáíèöòâà 
åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó 
çàêîíàìè Óêðà¿íè, à òàêîæ çàáåçïå÷èòü íåïå-
ðåðâí³ñòü òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó âèðîáíèöòâà 
åëåêòðè÷íî¿ ³ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, òðàíñïîðòóâàííÿ 
òà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ñïîæèâà÷àì ³ 
íåäîïóùåííÿ ïîçàøòàòíèõ ñèòóàö³é ó â³äïî-
â³äíèõ ñôåðàõ.

Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ç ìåòîþ âðåãóëþâàííÿ 
ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ôóíêö³îíóâàííÿ 
ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ì³ñòà Êèºâà 
ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ³ç âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ 
ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà çàêð³-
ïëåííÿ éîãî íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ 
çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì âèêîíàâ÷îãî 
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âòåïëîåíåðãî», Êè¿âñüêà 
ì³ñüêà ðàäà çâåðòàºòüñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè 
Óêðà¿íè ç ïðîõàííÿì, âðàõóâàâøè îñîáëèâîñò³ 
ë³öåíçóâàííÿ òà íàðàõóâàííÿ òàðèô³â ó âèïàäêó 
ïîâåðíåííÿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà â³ä ñóá’ºêò³â 
ïðèâàòíîãî ïðàâà äî êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ 
òà çàêð³ïëåííÿ öüîãî ìàéíà íà ïðàâ³ ãîñïîäàð-
ñüêîãî â³äàííÿ, ïðèñêîðèòè ðîçãëÿä ïðîåêòó 
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ 
çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè (ùîäî çì³íè ïðàâà 
âëàñíîñò³ òà îñîáëèâîñò³ ïðàâîíàñòóïíèöòâà 
ó ñôåð³ åíåðãîïîñòà÷àííÿ)» (ðåºñòð. ¹ 8095 
â³ä 05.03.2018).

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

Ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 20.06.2017 
¹ 439/2661 «Ïðî ïðèïèíåííÿ Óãîäè ùîäî ðå-
àë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ òà ðåôîðìóâàííÿ 
åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ì. Êèºâà â³ä 27.09.2001, 
óêëàäåíî¿ ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ 
àäì³í³ñòðàö³ºþ òà àêö³îíåðíîþ åíåðãîïîñòà-
÷àëüíîþ êîìïàí³ºþ «Êè¿âåíåðãî» íà ï³äñòàâ³ 
ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.12.2000 

¹ 128/1105, â³ä 21.12.2000 ¹ 129/1106, â³ä 
21.12.2000 ¹ 131/1108 (ç³ çì³íàìè, âíåñåíè-
ìè äîäàòêîâèìè óãîäàìè â³ä 25.11.2002, â³ä 
28.09.2006, â³ä 29.12.2006, â³ä 30.04.2007, 
â³ä 07.11.2013, â³ä 30.11.2016 â³äïîâ³äíî äî 
ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 28.09.2006 ¹ 
31/88, â³ä 28.09.2006 ¹ 102/159, â³ä 26.04.2007 
¹ 474/1135, â³ä 23.10.2013 ¹ 274/9762, â³ä 

1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ñòîñîâíî âíå-
ñåííÿ çì³í äî çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî 
çì³íè ïðàâà âëàñíîñò³ òà îñîáëèâîñò³ ïðàâî-
íàñòóïíèöòâà ó ñôåð³ åíåðãîïîñòà÷àííÿ çã³äíî 
ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.

2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå çâåðíåííÿ â 
ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ 
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïî-
äàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.

Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

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

Øàíîâí³ ìåøêàíö³!!! TOB «ÅÊÎÌ²ÑÒÎ», ³íôîðìóº ïðî çä³éñíåííÿ ðîçðàõóíê³â åêîíîì³÷íî 
îá´ðóíòîâàíèõ âèòðàò òà ïîäàííÿ ¿õ äëÿ çàòâåðäæåííÿ òàðèôó íà ïîñëóãè ç óòðèìàííÿ áó-
äèíê³â ³ ñïîðóä òà ïðèáóäèíêîâèõ òåðèòîð³é äî âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿) ðîçðàõîâàí³ çã³äíî ç Ïîðÿäêîì, çàòâåðäæåíèì 
ïîñòàíîâîþ ÊÌÓ â³ä 01.06.2011 ¹ 869. ²íôîðìàö³ÿ ùîäî ñòðóêòóðè òàðèô³â, ïåð³îäè÷í³ñòü 
òà ñòðîêè íàäàííÿ ïîñëóã ðîçì³ùåíà íà ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíäàõ ó ï³ä’¿çäàõ áóäèíê³â. Ðîç-
ðàõóíîê çðîáëåíî âïåðøå.

¹ ï/ï Àäðåñà áóäèíêó Òàðèô, ãðí/ì2 â ì³ñÿöü

1. âóë. Âàöëàâà Ãàâåëà, 9-à 10,19

2. âóë. ²âàíà Êóäð³, 26 11,21

3. âóë. Íåâñüêà, 2-ë 9,97

4. âóë. Íåâñüêà, 4-ã 9,74

5. âóë. Îëåêñàíäð³âñüêà, 1 10,26

6. âóë. Ùåêàâèöüêà, 53 12,65

Çàóâàæåííÿ ³ ïðîïîçèö³¿ ïðèéìàþòüñÿ ïðîòÿãîì 7 äí³â ç äíÿ âèõîäó îãîëîøåííÿ íà àäðåñó: 
ì. Êè¿â, âóë. Âèøãîðîäñüêà, 45-à/4, îô³ñ ¹ 34, 04114.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñòè-
ö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Êîìïëåêñ çàõîä³â ç 
áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³» (Ëîò 1) 
ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÊÈ¯Â ÌÀÐÊÅÒ 
ÑÎËÞØÍ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 39931708), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿ-
äæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 04 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ¹ 957.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñòè-
ö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Êîìïëåêñ çàõîä³â ç 
áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³» (Ëîò 2) 
ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÊÈ¯Â ÌÀÐÊÅÒ 
ÑÎËÞØÍ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 39931708), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿ-
äæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 04 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ¹ 956.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñòè-
ö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Êîìïëåêñ çàõîä³â ç 
áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³» (Ëîò 6) 
ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÊÈ¯Â ÌÀÐÊÅÒ 
ÑÎËÞØÍ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 39931708), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿ-
äæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 04 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ¹ 952.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³í-
âåñòèö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Êîìïëåêñ 
çàõîä³â ç áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ì³ñò³ 
Êèºâ³» (Ëîò 10) ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ 
«Áë³ö-Ôëîðåíö» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 41861148), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïî-
ðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 04 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ¹ 948.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñòè-
ö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Êîìïëåêñ çàõîä³â ç 
áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³» (Ëîò 4) 
ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÊÈ¯Â ÌÀÐÊÅÒ 
ÑÎËÞØÍ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 39931708), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿ-
äæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 04 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ¹ 954.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñ-
òèö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Êîìïëåêñ çàõîä³â 
ç áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³» 
(Ëîò 8) ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÅÒÀËÎÍ 
ÑÅÐÂ²Ñ ËÒÄ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 41735451), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿ-
äæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 04 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ¹ 950.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñ-
òèö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Êîìïëåêñ çàõîä³â 
ç áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³» 
(Ëîò 13) ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÊËÓÁ 
«Ò-2» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 34180798), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 04 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ¹ 946.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñòè-
ö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Êîìïëåêñ çàõîä³â ç 
áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³» (Ëîò 3) 
ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÊÈ¯Â ÌÀÐÊÅÒ 
ÑÎËÞØÍ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 39931708), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿ-
äæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 04 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ¹ 955.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñòè-
ö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Êîìïëåêñ çàõîä³â ç 
áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³» (Ëîò 7) 
ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ËÅÌÎÐ» (³äåí-
òèô³êàö³éíèé êîä – 41597231), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 04 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ¹ 951.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñòè-
ö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Êîìïëåêñ çàõîä³â ç 
áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³» (Ëîò 11) 
ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÑÅÍÒ-Ê²ÒÒÑ 
78» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 41861588), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿäæåííÿì 
Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 04 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ¹ 947.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñòè-
ö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Êîìïëåêñ çàõîä³â ç 
áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³» (Ëîò 5) 
ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÊÈ¯Â ÌÀÐÊÅÒ 
ÑÎËÞØÍ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 39931708), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîçïîðÿ-
äæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 04 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ¹ 953.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñòè-
ö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Êîìïëåêñ çàõîä³â ç 
áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³» (Ëîò 9) 
ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÞÊÐÅÉÍ²ÀÍ Ä²-
ÂÅËÎÏÌÅÍÒ ÑÅÐÂ²Ñ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 35364545), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîç-
ïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 04 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ¹ 949.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñòè-
ö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Êîìïëåêñ çàõîä³â ç 
áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³» (Ëîò 22) 
ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÞÊÐÅÉÍ²ÀÍ Ä²-
ÂÅËÎÏÌÅÍÒ ÑÅÐÂ²Ñ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 35364545), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîç-
ïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 04 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ¹ 945.

Êè¿âñüêà ì³ñüêà äåðæàâíà àäì³í³ñòðàö³ÿ ïîâ³äîìëÿº, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ³íâåñòè-
ö³éíîãî êîíêóðñó ³ç çàëó÷åííÿ ³íâåñòîðà äî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó «Êîìïëåêñ çàõîä³â ç 
áëàãîóñòðîþ òà îáëàøòóâàííÿ çóïèíîê ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó â ì³ñò³ Êèºâ³» (Ëîò 23)
ïåðåìîæöåì âèçíà÷åíî òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «ÞÊÐÅÉÍ²ÀÍ Ä²-
ÂÅËÎÏÌÅÍÒ ÑÅÐÂ²Ñ» (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä – 35364545), ðåçóëüòàòè çàòâåðäæåí³ ðîç-
ïîðÿäæåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 04 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ¹ 944.

Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîííèé ñóä ì. Êèºâà âèêëèêàº â³äïîâ³äà÷³â – Áàðáàðè÷ Íîííó Êîñòÿíòèí³âíó òà ªô³ìåíêî ²ííó Ìèõàéë³âíó, îñòàííº â³äîìå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ òà ðåºñòðàö³¿: ì. Êè¿â, 
âóë. Â.Ïîêîòèëà, 9, êâ. 212 äëÿ ó÷àñò³ â öèâ³ëüí³é ñïðàâ³ çà ¹ 759/11208/17-ö çà ïîçîâîì Êàðï³íñüêî¿ Íåë³ Àëüôðåä³âíè äî Áàðáàðè÷ Íîííè Êîñòÿíòèí³âíè, ªô³ìåíêî ²ííè Ìèõàéë³âíè, 
òðåò³ îñîáè: Ñâÿòîøèíñüêèé ðàéîííèé â³ää³ë â ì. Êèºâ³ Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè ó ì. Êèºâ³, Îë³éíèê ²ãîð Âîëîäèìèðîâè÷ ïðî óñóíåííÿ ïåðåøêîä ó 
êîðèñòóâàíí³ âëàñí³ñòþ øëÿõîì âèñåëåííÿ ç êâàðòèðè òà çíÿòòÿ ç ðåºñòðàö³éíîãî îáë³êó.

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ â³äáóäåòüñÿ 26.06.2018 ðîêó î 10.00 çà àäðåñîþ: ì. Êè¿â, âóë. Æèëÿíñüêà, 142, êàá. 22. Ñóääÿ Øóì Ë.Ì.
Ó ðàç³ íåÿâêè â³äïîâ³äà÷³â äî ñóäó áåç ïîâàæíèõ ïðè÷èí àáî ó ðàç³ íåïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïðè÷èíè íåÿâêè, ñïðàâà áóäå ðîçãëÿäàòèñü çà ¿õ â³äñóòíîñò³.

Ñóääÿ Øóì Ë.M.

ÇÀßÂÀ ÏÐÎ ÍÀÌ²ÐÈ
ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÈ¯ÂÏÀÑÒÐÀÍÑ» (àäðåñà: Íàáåðåæíå øîñå, 2, ì. Êè¿â, 04070, òåë. (044) 254-65-52) ïîâ³äîìëÿº ïðî íàì³ðè ðîçðîáêè 

ïðîåêòíî¿ äîêóìåíòàö³¿ ïî îá’ºêòó «Êàï³òàëüíèé ðåìîíò ñòàíö³¿ «Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ» ë³í³¿ øâèäê³ñíîãî òðàìâàÿ â³ä âóë. Ñòàðîâîêçàëüíî¿ äî Âåëèêî¿ Ê³ëüöåâî¿ 
äîðîãè ó ì³ñò³ Êèºâ³» (â³äíîâëåííÿ ã³äðî³çîëÿö³¿, ïåðåïëàíóâàííÿ, çàì³íà ³íæåíåðíèõ ìåðåæ òà îçäîáëåííÿ ïðèì³ùåíü)» çã³äíî äî âèðîáíè÷î¿ ïîòðåáè 
êîì³ñ³éíîãî îáñòåæåííÿ ËØÒ.

Ðîáî÷èì ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòüñÿ: â³äíîâëåííÿ ã³äðî³çîëÿö³¿ ïðèì³ùåíü, â ÿêèõ íàÿâí³ ïðîò³êàííÿ; ðîçì³ùåííÿ ïðèì³ùåííÿ äëÿ êîíòðîëåðà; çàõîäè 
ùîäî ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ; îíîâëåííÿ ïëèòêè òà âîäîâ³äâîä³â íà ïëàòôîðìàõ; çàì³íà ñèëîâîãî åëåêòðîîáëàäíàííÿ, îñâ³òëåííÿ òà çàçåìëåííÿ; 
îíîâëåííÿ ñèñòåì âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ; çàì³íà íàñîñíîãî îáëàäíàííÿ; çàì³íà ³ñíóþ÷èõ òåïëîâèõ çàâ³ñ; îíîâëåííÿ åëåêòðè÷íîãî îïàëåííÿ, 
âåíòèëÿö³¿ òà êîíäèö³îíóâàííÿ; óëàøòóâàííÿ ñèñòåì òåëåôîííîãî, êîìï’þòåðíîãî çâ’ÿçêó òà îõîðîííî-ïîæåæíî¿ ñèãíàë³çàö³¿ òà ³íøå. Êàï³òàëüíèé ðåìîíò 
òà ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ ñòàíö³¿ Ñ³ì’¿ Ñîñí³íèõ äîçâîëèòü ïîë³ïøèòü äîðîæí³é ñåðâ³ñ, ïîêðàùèòü ÿê³ñòü íàäàííÿ ïîñëóãè ïî ïåðåâåçåííþ ïàñàæèð³â, 
çàáåçïå÷èòü ìàêñèìàëüíó áåçïåêó òà çðó÷í³ñòü ðóõó. Ïðîåêòí³ ð³øåííÿ ðîçðîáëÿþòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã ÄÁÍ, ñàí³òàðíî-ã³ã³ºí³÷íèõ íîðì òà ïðàâèë, òà 
çàáåçïå÷óþòü âèêîíàííÿ îõîðîííèõ, â³äíîâëþâàëüíèõ ³ çàõèñíèõ çàõîä³â. Âèêîíàííÿ ðîá³ò ïî êàï³òàëüíîìó ðåìîíòó îá’ºêòà áóäå ñóïðîâîäæóâàòèñü âïëèâîì 
íà àòìîñôåðíå ïîâ³òðÿ â³äïðàöüîâàíèõ ãàç³â â³ä áóä³âåëüíèõ ìàøèí òà àâòîòðàíñïîðòó. Ïðîöåñ ïîâîäæåííÿ ç â³äõîäàìè, ùî óòâîðÿòüñÿ â ïåð³îä ïðîâå-
äåííÿ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó òà åêñïëóàòàö³¿ îá’ºêòà, âèêîíóºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî â³äõîäè». Ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ íàïðàâëÿòè 
ïðîòÿãîì 30 äí³â ç äàòè ïóáë³êàö³¿ çà àäðåñîþ: ÊÎÌÓÍÀËÜÍÅ Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂÎ «ÊÈ¯ÂÏÀÑÒÐÀÍÑ», Íàáåðåæíå øîñå, 2, ì. Êè¿â, 04070, òåë. (044) 254-65-52.
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61308
на місяць – 40 грн 90 коп.
на 3 місяці – 122 грн 70 коп.
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Оформлення проводиться в редакції

Адреса: 01001, м. Київ, 
вул. Володимирська, 51-б

Телефон 234-27-35

Internet: www.kreschatic.kiev.ua

E-mail: info@kreschatic.kiev.ua



4 РЕКЛАМАХрещатик
12 червня 2018 р.
№62 (5113)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

 Äî óâàãè êèÿí òà ïðåäñòàâíèê³â îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ!

Ó â³äïîâ³äíîñò³ äî Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî îñîáëèâîñò³ äîñòóïó äî ³íôîðìàö³¿ ó ñôåðàõ ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, ïðèðîäíîãî ãàçó, òåïëîïîñòà÷àííÿ, öåíòðàë³çîâàíîãî ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè, öåíòðàë³çîâàíîãî ïèò-
íîãî âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ» òà Ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîãðàì ë³öåíç³àò³â ç ïåðåäà÷³ òà ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, ùî çàòâåðäæåíèé ïîñòàíîâîþ Íàö³îíàëüíî¿ êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå 
ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ åíåðãåòèêè, â³ä 13 ãðóäíÿ 2012 ðîêó ¹ 1627 ç³ çì³íàìè â ðåäàêö³¿ Ïîñòàíîâè ÍÊÐÅÊÏ â³ä 25 òðàâíÿ 2017 ðîêó ¹ 701, ÏðÀÒ «ÄÒÅÊ «ÅËÅÊÒÐÈ×Í² ÌÅÐÅÆ²» îãîëîøóº ç 12 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ïðî 
ïî÷àòîê â³äêðèòîãî îáãîâîðåííÿ (â³äêðèòîãî ñëóõàííÿ) ïðîåêòó çì³í äî ²íâåñòèö³éíî¿ ïðîãðàìè 2018 ðîêó ÏðÀÒ «ÄÒÅÊ «ÅËÅÊÒÐÈ×Í² ÌÅÐÅÆ²» ç ïåðåäà÷³ òà ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ çà ðåçóëüòàòàìè 
6 ì³ñÿö³â 2018 ðîêó.

Ðîçä³ëè 
²Ï 2018 Ö³ëüîâ³ íàïðÿìêè ²Ï 2018 ðîêó ²Ï íà  2018 ð³ê, òèñ.ãðí  áåç 

ÏÄÂ % ïî ðîçä³ëó Ïðîïîçèö³ÿ Òîâàðèñòâà, òèñ.
ãðí áåç ÏÄÂ % ïî ðîçä³ëó Ð³çíèöÿ ì³æ ïðîïîçèö³ºþ êîìïàí³¿ òà ïðîãðàìîþ, ñõâà-

ëåíîþ ÍÊÐÅÊÏ

² Òåõí³÷íèé ðîçâèòîê ìåðåæ 390 673,42 77,95% 459 251,79 78,48% 68 578,37 

²² Çíèæåííÿ ïîíàäíîðìàòèâíèõ âòðàò 75 175,99 15,00% 87 777,79 15,00% 12 601,80 

²²² Âïðîâàäæåííÿ ÀÑÄÒÊ 9 005,52 1,85% 9 003,75 1,54% -1,77 

IV ²íôîðìàö³éí³  òåõíîëîã³¿ 10 500,29 2,09% 10 500,29 1,79% 0,0 

V Çâ’ÿçîê 2 172,92 0,43% 2 172,92 0,37% 0,0 

VI Êîë³ñíà òåõí³êà 12 412,80 2,48% 15 214,57 2,60% 2 801,77 

VII ²íøå 1 271,07 0,25% 1 271,07 0,22% 0,0 

Âñüîãî 501 212,00 100% 585 192,17 100% 83 980,17 
 

Çì³í äî ²íâåñòèö³éíî¿ ïðîãðàìè ç ïåðåäà÷³ òà ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ÏðÀÒ «ÄÒÅÊ «ÅËÅÊÒÐÈ×Í² ÌÅÐÅÆ²» íà 2018 ð³ê çà ðåçóëüòàòàìè 6 ì³ñÿö³â 2018 ðîêó

Åòàïè âèêîíàííÿ çàõîä³â ²íâåñòèö³éíî¿ ïðîãðàìè ÏðÀÒ «ÄÒÅÊ ÊÈ¯ÂÑÜÊ² ÅËÅÊÒÐÎÌÅÐÅÆ²» íà 2018 ð³ê

 Ïðîãðàìà, ñõâàëåíà ÍÊÐÅ Ïðîïîçèö³ÿ êîìïàí³¿ Ð³çíèöÿ ì³æ ïðîïîçèö³ºþ êîìïàí³¿ òà 
ïðîãðàìîþ, ñõâàëåíîþ ÍÊÐÅ

¹ ç/ï Íàéìåíóâàííÿ çàõîä³â ³íâåñòèö³éíî¿ ïðîãðàìè
Îäè-
íèöÿ 

âèì³ðó

Âàðò³ñòü 
îäèíèö³ 

ïðîäóêö³¿, 
òèñ. ãðí 

(áåç ÏÄÂ)

Óñüîãî Âàðò³ñòü 
îäèíèö³ 

ïðîäóêö³¿, 
òèñ. ãðí (áåç 

ÏÄÂ)

Óñüîãî Âàðò³ñòü 
îäèíèö³ 

ïðîäóêö³¿, 
òèñ. ãðí 

(áåç ÏÄÂ)

Óñüîãî

ê³ëüê³ñòü* òèñ. ãðí áåç 
ÏÄÂ ê³ëü-ê³ñòü* òèñ. ãðí áåç 

ÏÄÂ
ê³ëü-

ê³ñòü*
òèñ. ãðí áåç 

ÏÄÂ

1 2 3 4 5=7+9 6=8+10 4 5=7+9 6=8+10 4 5=7+9 6=8+10

1. Áóä³âíèöòâî, ìîäåðí³çàö³ÿ òà ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ òà îáëàäíàííÿ 

 Áóä³âåëüíî-ìîíòàæí³ ðîáîòè íà 2018 ð., â ò.÷.:    377 440,23   444 562,34   67 122,11

1 Áóä³âíèöòâî ÊË 110 êÂ «Ìîñêîâñüêà – Íîâîêè¿âñüêà» ¹ 1,2  (ïåðåõ³äíèé ïðîåêò: òåðì³íè áóä³â-
íèöòâà 2017-2021ð.ð.) îá’ºêò 617 727,06 0,40 244 206,06 617 727,06 0,30 184 966,94 0,00 -0,10 -59 239,13

 
Êàáåëü îäíîæèëüíèé 110êÂ ç ³çîëÿö³ºþ ç³ çøèòîãî ïîë³åòèëåíó ç ì³äíîþ æèëîþ ïåðåòèíîì 
1400ìì2 òà ì³äíèì åêðàíîì 150ìì2 òèïó ZS-YJSAY 64/110 kV 1*1400/150,Âèðîáíèê: Jiangsu 
Zhongtian Technology Co., LTD (Ïîñòà÷àííÿ â 2018 ðîö³)

êì 4 475,65 30,58 136 847,47 4 475,65 16,33 73 069,46 0,00 -14,25 -63 778,01

 
Êàáåëü îäíîæèëüíèé 110êÂ ç ³çîëÿö³ºþ ç³ çøèòîãî ïîë³åòèëåíó ç ì³äíîþ æèëîþ ïåðåòèíîì 
1400ìì2 òà ì³äíèì åêðàíîì 150ìì2 òèïó ZS-YJSAY 64/110 kV 1*1400/150,Âèðîáíèê: Jiangsu 
Zhongtian Technology Co., LTD (Àâàíñóâàííÿ )

êì    4 475,65 14,25 63 778,01 4 475,65 14,25 63 778,01

  Ìóôòà ç`ºäíóâàëüíà ïðÿìà YJJTI-110kV-1x1400 Âèðîáíèê: Jiangsu Zhongtian Technology Co., 
LTD (Ïîñòà÷àííÿ â 2018 ðîö³) øò 164,55 84,00 13 822,20 164,55 84,00 13 822,20 0,00 0,00 0,00

 Ìóôòà ç`ºäíóâàëüíà ç ðîçä³ëåííÿì åêðàí³â (òðàñïîçèö³éíà) YJJJI-110kV-1x1400 Âèðîáíèê: 
Jiangsu Zhongtian Technology Co., LTD (Ïîñòà÷àííÿ â 2018 ðîö³) øò 170,47 12,00 2 045,63 170,47 12,00 2 045,63 0,00 0,00 0,00

 Ìóôòè ê³íöåâ³ çîâí³øíüî¿ óñòàíîâêè YJZWFY4-110kV-1x1400 Âèðîáíèê: Jiangsu Zhongtian 
Technology Co., LTD (Ïîñòà÷àííÿ â 2018 ðîö³) øò 200,05 6,00 1 200,29 200,05 6,00 1 200,29 0,00 0,00 0,00

  Òðóáè  íàï³ðí³ ç ïîë³åòèëåíó ÏÅ-100 SDR 11 , çîâí³øí³é ä³àìåòð 225õ20,5 ìì (ïîñòà÷àííÿ ï³ä-
ðÿäíèêà) ì 0,75 5106,56 3 854,89 0,96 1644,00 1 578,24 0,21 -3 462,56 -2 276,65

  Òðóáè  íàï³ðí³ ç ïîë³åòèëåíó ÏÅ-100 SDR 11 , çîâí³øí³é ä³àìåòð 225õ20,5 ìì (ïîñòà÷àííÿ ï³ä-
ðÿäíèêà) (Àâàíñóâàííÿ )     0,96 1644,00 1 578,24 0,96 1 644,00 1 578,24

  Òðóáè  íàï³ðí³ ç ïîë³åòèëåíó ÏÅ-100 SDR 11 , çîâí³øí³é ä³àìåòð 225õ13,4 ìì (ïîñòà÷àííÿ ï³ä-
ðÿäíèêà) (Àâàíñóâàííÿ ) ì 0,51 5146,96 2 631,59 0,65 775,50 504,08 0,14 -4 371,46 -2 127,51

 Ëîòêè êàíàë³â çá³ðí³ ç/á ìàðêè Ë4-15 (ïîñòà÷àííÿ ï³äðÿäíèêà) (Àâàíñóâàííÿ ) øò 1,08 3300,00 3 561,46 1,80 2075,40 3 735,72 0,72 -1 224,60 174,26

 Ëîòêè êàíàë³â çá³ðí³ ç/á ìàðêè Ë10-8 (ïîñòà÷àííÿ ï³äðÿäíèêà) (Àâàíñóâàííÿ ) øò    3,57 165,60 591,19 3,57 165,60 591,19

 Ëîòêè êàíàë³â çá³ðí³ ç/á ìàðêè Ë11-8 (ïîñòà÷àííÿ ï³äðÿäíèêà) (Àâàíñóâàííÿ ) øò    3,64 96,00 349,44 3,64 96,00 349,44

  Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ Ï5-8 (ïîñòà÷àííÿ ï³äðÿäíèêà) (Àâàíñóâàííÿ ) øò 0,53 3300 1 764,64 0,92 1868,4 1 718,93 0,39 -1 431,60 -45,71

  Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ Ï11Ä-8 ñåð³ÿ 3.006.1-2.87  (ïîñòà÷àííÿ ï³äðÿäíèêà) (Àâàíñóâàííÿ ) øò    0,73 892,8 651,74 0,73 892,80 651,74

  Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ Ï5Ä-8 ñåð³ÿ 3.006.1-2.87  (ïîñòà÷àííÿ ï³äðÿäíèêà) (Àâàíñóâàííÿ ) øò    0,26 830,4 215,90 0,26 830,40 215,90

  Ïëèòà ç/á ÓÁÊ-5  (ïîñòà÷àííÿ ï³äðÿäíèêà) (Àâàíñóâàííÿ ) øò    0,24 1642,2 394,13 0,24 1 642,20 394,13

  Ñóì³ø³ ï³ùàíî-ãðàâ³éí³ (ïîñòà÷àííÿ ï³äðÿäíèêà) (Àâàíñóâàííÿ ) ì3 0,20 7999 1 635,08 0,24 4935,792 1 164,85 0,03 -3 063,21 -470,23

 Áóä³âåëüíî-ìîíòàæí³ ðîáîòè òà ³íø³ âèòðàòè    76 842,82   18 568,88 0,00 0,00 -58 273,93

 Ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè       254,96   254,96

 Ðîçðîáëåííÿ ´ðóíòó äëÿ óëàøòóâàííÿ òðàíøå¿    6 744,88   1 808,00 0,00 0,00 -4 936,88

 Ïåðåâåçåííÿ  ´ðóíòó ó â³äâàë    4 558,15   3 027,52 0,00 0,00 -1 530,63

 Çâîðîòíÿ çàñèïêà    8 272,72   2 171,60 0,00 0,00 -6 101,12

 Óëàøòóâàííÿ êàáåëüíèõ êàíàëiâ    8 162,15   2 163,20 0,00 0,00 -5 998,95

 Óëàøòóâàííÿ òðóáíèõ ïåðåõîä³â    2 887,49   0,00 0,00 0,00 -2 887,49

 Âñòàíîâëåííÿ ôóíäàìåíò³â ÔÌ-1, êîëîäÿç³â, ìîíòàæ ìåòàëîêîíñòðóêö³é    4 163,00    0,00 0,00 -4 163,00

 Âëàøòóâàííÿ ïåðåõîä³â ìåòîäîì ÃÍÁ    8 240,19   3 264,80 0,00 0,00 -4 975,39

 Ïðîêëàäàííÿ ñèëîâîãî êàáåëþ 110 êÂ òà êàáåëþ ÂÎËÇ    8 900,00   952,40 0,00 0,00 -7 947,60

 Ìîíòàæ ìóôò 110 êÂ    4 100,00   115,40 0,00 0,00 -3 984,60

 Ìîíòàæ òà íàãîäæóâàííÿ ÎÏÍ, ñèñòåì òðàíñïîçèö³¿ òà ³íøîãî îáëàäíàííÿ    2 780,00    0,00 0,00 -2 780,00

 Ðîçáèðàííÿ ïîêðèòò³â äîð³ã    879,30   262,80 0,00 0,00 -616,50

 Â³äíîâëåííÿ ïîêðèòò³â äîð³ã    8 974,51   2 405,20 0,00 0,00 -6 569,31

 Ðîçáèðàííÿ òðîòóàðó    130,62   38,00 0,00 0,00 -92,62

 Â³äíîâëåííÿ òðîòóàðó    4 797,22   1 078,00 0,00 0,00 -3 719,22

 Îçåëåíåííÿ    2 225,60   0,00 0,00 0,00 -2 225,60

 ²íø³ âèòðàòè (àâòîðñüêèé íàãëÿä, âèòðàòè, ïîâ’ÿçàí³ ç ï³äãîòîâêîþ ðîá³ò òà ââåäåííÿì â åêñ-
ïëóàòàö³þ)    1 027,00   1 027,00 0,00 0,00 0,00

2
Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ 110/10êÂ «Ïîçíÿêè» â ÷àñòèí³ ïðèáóäîâè çàêðèòîãî ðîçïîä³ëü÷îãî ïðèñòðîþ 
(ÇÐÓ) ç áóä³âíèöòâîì òðàíçèòó 110êÂ ÒÅÖ-5 – Ïîçíÿêè 1 ïóñêîâèé êîìïëåêñ  (ïåðåõ³äíèé ïðî-
åêò: òåðì³í ðåàë³çàö³¿ 2016-2018ð.ð.)

îá’ºêò 133 609,41 0,22 29 188,11 133 609,41 0,22 29 188,11 0,00 0,00 0,00

 Îáëàäíàííÿ â ò.÷.:    3 740,11   3 740,11 0,00 0,00 0,00

  Øàôà çàçåìëåííÿ HVLB-E-S-0-3-2-U-IP68, ðîçì³ð 496õ332õ725 (ïîñòà÷àííÿ ï³äðÿäíèêà) øò 80,64 14 1 128,91 80,64 14 1 128,91 0,00 0,00 0,00

  ÙÂÏ – 0,4 êÂ (³ñíóþ÷à áóä³âëÿ ÇÏÊ) øò 1 082,60 1 1 082,60 1 082,60 1 1 082,60 0,00 0,00 0,00

  ÙÂÏ – 0,4 êÂ (íîâà áóä³âëÿ ÊÐÓÅ-110êÂ) øò 1 065,30 1 1 065,30 1 065,30 1 1 065,30 0,00 0,00 0,00

  Øàôà ØÎÒ øò 463,30 1 463,30 463,30 1 463,30 0,00 0,00 0,00

 Øåô-ìîíòàæ ÊÐÓÅ 110 êÂ    5 120,00   5 120,00 0,00 0,00 0,00

 Áóä³âåëüíî-ìîíòàæí³, ïóñêîíàëàãîäæóâàëüí³ ðîáîòè òà ³íø³ âèòðàòè, â ò.÷.:    20 328,00   20 328,00 0,00 0,00 0,00

 Áóä³âåëüí³ ðîáîòè  (ïîêð³âëÿ, óòåïëåííÿ ôàñàäó, â³êíà, äâåð³)    4 520,00   4 520,00 0,00 0,00 0,00

 Ìîíòàæ  òà ïóñêîíàëàäêà ñèëîâîãî îáëàäíàííÿ (ÎÏÍ, êðàíè ï³äâ³ñí³, òåëüôåð, çàçåìëþâà÷, 
ÙÂÏ, ØÎÒ) ñèãíàë³çàö³ÿ, â ò.÷.:    10 800,00   10 800,00 0,00 0,00 0,00

  – ìîíòàæ îáëàäíàííÿ (ÙÂÏ, ØÎÒ, øàôà çàçåìëåííÿ)    15,90   15,90 0,00 0,00 0,00

  – ìîíòàæ òà âàðò³ñòü ñèëîâîãî îáëàäíàííÿ (ÎÏÍ, çàçåìëþâà÷, òðàíñôîðìàòîðè ñòðóìó òà ò.³.)    2 118,20   2 118,20 0,00 0,00 0,00

  – ñèãíàë³çàö³ÿ    183,00   183,00 0,00 0,00 0,00
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  – ïóñêîíàëàãîäæóâàëüí³ ðîáîòè    2 009,80   2 009,80 0,00 0,00 0,00

  – ïðîêëàäàííÿ ñèëîâèõ òà êîíòðîëüíèõ êàáåë³â  0,4-10 êÂ â áóä³âë³ ÏÑ òà ìîíòàæ êàáåëåíåñó÷èõ 
êîíñòðóêö³é    1 660,70   1 660,70 0,00 0,00 0,00

  – ìîíòàæ òà âàðò³ñòü ìóôò 110 êÂ â áóä³âë³ ÏÑ    4 812,40   4 812,40 0,00 0,00 0,00

 ²íæåíåðí³ ñèñòåìè (âåíòèëÿö³ÿ, êàíàë³çàö³ÿ âîäîïðîâ³ä, îñâ³òëåííÿ, àíòèêðèãîâà ñèñòåìà, 
îïàëåííÿ)    635,00   635,00 0,00 0,00 0,00

 Îçäîáëþâàëüí³ ðîáîòè (âíóòð³øí³)  òà áëàãîóñòð³é    4 173,00   4 173,00 0,00 0,00 0,00

 ²íø³ âèòðàòè (àâòîðñüêèé íàãëÿä òà ³íø³ ñóïóòí³ âèòðàòè)    200,00   200,00 0,00 0,00 0,00

3
Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ 110/10êÂ «Ïîçíÿêè» â ÷àñòèí³ ïðèáóäîâè çàêðèòîãî ðîçïîä³ëü÷îãî ïðèñòðîþ 
(ÇÐÓ) ç áóä³âíèöòâîì òðàíçèòó 110êÂ ÒÅÖ-5 – Ïîçíÿêè 2 ïóñêîâèé êîìïëåêñ (ïåðåõ³äíèé ïðîåêò 
íà 2019 ð³ê)

îá’ºêò 117 256,58 0,84 98 446,79 151 733,56 0,71 107 322,58 34 476,99 -0,13 8 875,80

 Ìóôòà ç’ºäíóâàëüíà äëÿ êàáåë³â íàïðóãîþ äî 110 êÂ ç ³çîëÿö³ºþ ç çøèòîãî ïîë³åòèëåíó Ò²VÌ 
126-À/HOP øò 127,22 12 1 526,64    -127,22 -12,00 -1 526,64

  Ìóôòà ç’ºäíóâàëüíà MP1.123-23/HOP 126kv äëÿ êàáåë³â íàïðóãîþ äî 110 êÂ ç ³çîëÿö³ºþ ç 
çøèòîãî ïîë³åòèëåíó, àáî åêâ³âàëåíò (Àâàíñóâàííÿ )     258,00 12 3 095,95 258,00 12,00 3 095,95

 Ìóôòà ç’ºäíóâàëüíà òðàíñïîçèö³éíà äëÿ êàáåë³â íàïðóãîþ äî 110 êÂ ç ³çîëÿö³ºþ ç çøèòîãî ïî-
ë³åòèëåíó Ò²VÌ 126-À/HOP øò 173,95 6 1 043,70    -173,95 -6,00 -1 043,70

  Ìóôòà ç’ºäíóâàëüíà òðàíñïîçèö³éíà MP1.123-33/HOP 126kv äëÿ êàáåë³â íàïðóãîþ äî 110 êÂ ç 
³çîëÿö³ºþ ç çøèòîãî ïîë³åòèëåíó, àáî åêâ³âàëåíò (Àâàíñóâàííÿ )     321,40 6 1 928,40 321,40 6,00 1 928,40

  Ìóôòà ê³íöåâà âíóòð³øíüî¿ óñòàíîâêè ESG123-V äëÿ êàáåë³â íàïðóãîþ äî 110 êÂ ç ³çîëÿö³ºþ ç³ 
çøèòîãî ïîë³åòèëåíó, àáî åêâ³âàëåíò (Àâàíñóâàííÿ )     305,66 12 3 667,92 305,66 12,00 3 667,92

  Ñèëîâèé êàáåëü ç àëþì³í³ºâîþ æèëîþ ç ³çîëÿö³þº ç øèòîãî ïîë³åòèëåíó ç ñèñòåìîþ ìîí³òîðèí-
ãó íà íàïðóãó 110êÂ (F)2XS(FL)2Y 1õ2000/6/240 êì 6 497,27 12,28 79 775,31    -6 497,27 -12,28 -79 775,31

  Ñèëîâèé êàáåëü ç ì³äíîþ æèëîþ ç ³çîëÿö³þº ç øèòîãî ïîë³åòèëåíó íà íàïðóãó 110êÂ ç ïåðå-
ð³çîì æèëè (ì³äü) 1400 ìì2 , ïåðåð³ç åêðàíà  – 150 ìì2  (Àâàíñóâàííÿ ) êì    5 584,02 16,20 90 461,20 5 584,02 16,20 90 461,20

 Áóä³âåëüíî-ìîíòàæí³ ðîáîòè  (àâàíñ íà çàêóï³âëþ áóä³âåëüíèõ ìàòåð³àë³â):    16 101,14   8 169,11 0,00 0,00 -7 932,03

 Çåìëÿí³ ðîáîòè    5 580,00    0,00 0,00 -5 580,00

 Áóä³âåëüí³ ðîáîòè ç óëàøòóâàííÿ êàáåëüíîãî êàíàëó    4 901,14    0,00 0,00 -4 901,14

 Ìîíòàæí³ òà íàëàãîäæóâàëüí³ ðîáîòè ç ïðîêëàäàííÿ êàáåëþ, ìóôò, îáëàäíàííÿ    3 120,00    0,00 0,00 -3 120,00

 Áëàãîóñòð³é òà ³íø³ âèòðàòè    2 500,00    0,00 0,00 -2 500,00

  Ëîòêè êàíàë³â çá³ðí³ ç/á ìàðêè Ë4-15 ñåð³ÿ 3.006.1-2.87 âûï.0-2 (3 ì) øò    1,80 1394 2 509,20 1,80 1 394,00 2 509,20

  Ïëèòè ïåðåêðèòòÿ Ï5-8Á ñåð³ÿ 3.006.1-2.87 øò    0,92 1383 1 272,36 0,92 1 383,00 1 272,36

  Òðóáè ïîëiåòèëåíîâi ÐÅ 100 SDR-17(1,0 ÌÏà), çîâíiøíié äiàìåòð 200õ11,9 ìì ì    0,45 3 154,72 1 419,62 0,45 3 154,72 1 419,62

  Òðóáè ïîëiåòèëåíîâi ÐÅ 100 SDR-26(0,6 ÌÏà), çîâíiøíié äiàìåòð 630õ24,1 ìì     3,47 422,18 1 466,65 3,47 422,18 1 466,65

  Ñóì³ø³ ï³ùàíî-ãðàâ³éí³ (ïîñòà÷àííÿ ï³äðÿäíèêà) ì3    0,46 3 235,50 1 501,27 0,46 3 235,50 1 501,27

4 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ 10êÂ æèâëåííÿ ÐÏ-4 êì 3 194,11 1,75 5 599,27  7 061,4 1,75 2 629,24 -3 194,11 -1,75 -2 970,03

  Êàáåëü ñèëîâèé íàïðóãîþ 15 êÂ ç àëþì³í³ºâèìè æèëàìè, ³çîëÿö³ºþ ³ç øèòîãî ïîë³åòèëåíó 
ÀÏâÝãàÏó-15, ïåðåðiçîì 1õ500(ã)/50 ìì2  413,74 5,2 2 152,26 413,74 1,1 434,42 0,00 -4,15 -1 717,84

  Ìóôòè ç’ºäíóâàëüí³ POLJ-24/1õ500 «Raychem»  8,94 15 134,00    -8,94 -15,00 -134,00

  Ìóôòè ê³íöåâ³ POLT-24F/1XI-L20À «Raychem»  8,37 2 16,70    -8,37 -2,00 -16,70

 Áóä³âåëüíî-ìîíòàæí³ ðîáîòè    3 296,31   2 089,82 0,00 0,00 -1 206,49

 Êîðèãóâàííÿ ïðîåêòó, ïîâòîðíà åêñïåðòèçà       105,00   105,00

5 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ «Áîðòíè÷³» ç çàì³íîþ òðàíñôîðìàòîð³â Ò-1,Ò-2 çà àäðåñîþ âóë. Êîëåêòîðíà, 
1À â ì.Êèºâ³ (ïåðåõ³äíèé ïðîåêò:  2018– 2019 ð.ð.) (àâàíñóâàííÿ) îá’ºêò    55 387 0,53 29 600,00 55 387,29 0,53 29 600,00

 Òðàíñôîðìàòîð òðèôàçîâèé ç òðüîìà îáìîòêàìè îëiéíèé ÒÄÒÍ-40000/110-
Ó1115±9õ1,78%38,5±2õ2,5/6,6 êÂYí/Yí-D-0-11 (àâàíñóâàííÿ)     14 800,00 2 29 600,00 14 800,00 2 29 600,00

6 Åêñïåðòèçà ÏÊÄ äëÿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîãðàì  ìàéáóòí³õ ðîê³â, ó ò.÷.: îá’ºêò      135,95 0,00 0,00 135,95

 Òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ ÐÏ-450 ç çàì³íîþ âèìèêà÷³â îá’ºêò      1,30 0,00 0,00 1,30

 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ 10 êÂ æèâëåííÿ «ÐÏ 313-6892 ¹¹1, 2» îá’ºêò      7,40 0,00 0,00 7,40

 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ 10êÂ æèâëåííÿ ÐÏ-23 îá’ºêò      28,97 0,00 0,00 28,97

 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ðîçïîä³ëü÷èõ ìåðåæ 10 êÂ ÒÏ-2094 îá’ºêò      11,96 0,00 0,00 11,96

 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÊÒÏ-5252 îá’ºêò      3,64 0,00 0,00 3,64

 Ðåêîíñòðóêö³ÿ  ÊÒÏ-3597 îá’ºêò      6,50 0,00 0,00 6,50

 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ 10êÂ æèâëåííÿ ÐÏ-253 îá’ºêò      4,63 0,00 0,00 4,63

 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ 10êÂ æèâëåííÿ ÐÏ-7 îá’ºêò      5,89 0,00 0,00 5,89

 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ 110/10/10 êÂ Ïèðîã³âñüêà îá’ºêò      65,65 0,00 0,00 65,65

7 Òåõí³÷íå ïåðåîñíàùåííÿ ÐÓ 10 êÂ íà ÏÑ 110/35/10 êÂ «Ñîëîìÿíñüêà»  (ïåðåõ³äíèé ïðîåêò 
2016– 2017 ðîêó) îá’ºêò    42 560,89 0,15 6352,82 42 560,89 0,15 6 352,82

8 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ «Öåíòð» ç çàì³íîþ ïðèñòðî¿â ðåëåéíîãî çàõèñòó òà ÀÑÓ ÒÏ  (ïåðåõ³äíèé ïðî-
åêò 2016– 2017 ðîêó) îá’ºêò    26 623,45 0,09 2388,7 26 623,45 0,09 2 388,70

9 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ 10êÂ æèâëåííÿ ÐÏ-70 (àâàíñóâàííÿ) îá’ºêò    25 194,07 0,48 12 153,48 25 194,07 0,48 12 153,48

 Êàáåëü ÀÏâÝãàÏó-20 1õ500ã/50  (àâàíñóâàííÿ) êì    585,09 20,77 12 153,48 585,09 20,77 12 153,48

10 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÊË-10êÂ ÏÑ Ïîë³òåõí³÷íà – ÐÏ-57 (àâàíñóâàííÿ) îá’ºêò    12 337,94 0,57 7 029,43 12 337,94 0,57 7 029,43

 Êàáåëü ÀÏâÝãàÏó-15 1õ500(ã)/70 ìì2 (àâàíñóâàííÿ) êì    612,32 11,48 7 029,43 612,32 11,48 7 029,43

11 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÊË-10êÂ ÏÑ Ïîë³òåõí³÷íà – ÐÏ-68 (àâàíñóâàííÿ) îá’ºêò    12 269,58 0,52 6 374,25 12 269,58 0,52 6 374,25

 Êàáåëü ÀÏâÝãàÏó-15 1õ500(ã)/70 ìì2 (àâàíñóâàííÿ) êì    612,32 10,41 6 374,25 612,32 10,41 6 374,25

12 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ 10êÂ æèâëåííÿ «Êóðåí³âñüêà» – ÐÏ-44  (àâàíñóâàííÿ) îá’ºêò    16 722,60 0,52 8 723,90 16 722,60 0,52 8 723,90

 Êàáåëü ÀÏâÝãàÏó-20 1õ500ã/50 (àâàíñóâàííÿ) êì    510,35 17,09 8 723,90 510,35 17,09 8 723,90

13 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ 10êÂ æèâëåííÿ ÐÏ-292  (àâàíñóâàííÿ) îá’ºêò    18 954,40 0,49 9 324,07 18 954,40 0,49 9 324,07

 

Îäíîæèëüíèé êàáåëü íà íàïðóãó 12/20 êÂ ç ³çîëÿö³ºþ ç³ çøèòîãî ïîë³åòèëåíó, ç ïåðåð³çîì 
àëþì³í³ºâî¿ æèëè 500 ìì , ïåðåð³çîì ì³äíîãî åêðàíó 50 ìì , ç ïîçäîâæíüîþ ãåðìåòèçàö³ºþ 
æèëè, ïîçäîâæíüîþ ³ ïîïåðå÷íîþ ãåðìåòèçàö³ºþ åêðàíà, ïîñèëåíîþ çîâí³øíüîþ îáîëîíêîþ  
XRUHAKXS-WTC-12/20 1x500/50 «TF Kable» (àâàíñóâàííÿ)

êì    510,35 18,27 9 324,07 510,35 18,27 9 324,07

14 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ 10êÂ æèâëåííÿ ÒÏ-4821 (àâàíñóâàííÿ) îá’ºêò    10 647,68 0,44 4 708,11 10 647,68 0,44 4 708,11

 
Êàáåëü ñèëîâèé ç ³çîëÿö³ºþ ³ç çøèòîãî ïîë³åòèëåíó òà îáîëîíêîé ç ïîë³åòèëåíó íà íàïðóãó 20 êÂ 
ç ãåðìåòèçîâàíîþ àëþì³í³ºâîþ æèëîþ ïåðåð³çîì 240 êâ.ìì òà ì³äíèì åêðàíîì ïåðåð³çîì 50 
êâ.ìì ÀÏâÝãàÏó-20 1õ240ã/50 (àâàíñóâàííÿ)

êì    384,80 12,24 4 708,11 384,80 12,24 4 708,11

15 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ 10êÂ æèâëåííÿ ÒÏ-5239 îá’ºêò    14 939,61 0,49 7 272,24 14 939,61 0,49 7 272,24

 
Êàáåëü ñèëîâèé ç ³çîëÿö³ºþ ³ç çøèòîãî ïîë³åòèëåíó òà îáîëîíêîé ç ïîë³åòèëåíó íà íàïðóãó 20 êÂ 
ç ãåðìåòèçîâàíîþ àëþì³í³ºâîþ æèëîþ ïåðåð³çîì 240 êâ.ìì òà ì³äíèì åêðàíîì ïåðåð³çîì 70 
êâ.ìì ÀÏâÝãàÏó-20 1õ240ã/70 (àâàíñóâàííÿ)

êì    431,63 16,85 7 272,24 431,63 16,85 7 272,24

 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÊË 10 êÂ  «ÏÑ «Õàðê³âñüêà» – 5453 ¹¹1,2» îá’ºêò    14 917,04 0,68 10 199,73 14 917,04 0,68 10 199,73

 Êàáåëü ÀÏâÝãàÏó-15-1õ185(ã)/50 êì    537,45 18,978 10 199,73 537,45 18,98 10 199,73

16 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÒÏ-888 (àâàíñóâàííÿ) îá’ºêò    35 620,97 0,35 12 630,67 35 620,97 0,35 12 630,67

 Êàáåëü àëþì³í³ºâèé ç ³çîëÿö³ºþ ³ç «çøèòîãî ïîë³åòèëåíó» íà íàïðóãó 20êÂ ïåðåð³çîì 1õ120 
êâ.ìì ç åêðàíîì ïåðåð³çîì 50 êâ. ìì ÀÏâÝãàÏó-1õ120ã/50 êì    308,54 9,86 3 041,90 308,54 9,86 3 041,90

 Êàáåëü àëþì³í³ºâèé ç ³çîëÿö³ºþ ³ç «çøèòîãî ïîë³åòèëåíó» íà íàïðóãó 20êÂ ïåðåð³çîì 1õ240 
êâ.ìì ç åêðàíîì ïåðåð³çîì 50 êâ. ìì ÀÏâÝãàÏó-1õ240ã/50 êì    380,24 6,58 2 500,10 380,24 6,58 2 500,10

 Ñàìîíåñó÷èé ³çîëüîâàíèé ïðîâ³ä, ìàðêà AsXSn 4õ95 êì    99,73 10,50 1 047,57 99,73 10,50 1 047,57

 

ÊÒÏÑ-250/10/0,4 Ó1, Êîìïëåêòíà òðàíñôîðìàòîðíà ï³äñòàíö³ÿ ñòîâïîâîãî òèïó 10/0,4 êÂ ç 
ñèëîâèì òðàíñôîðìàòîðîì ÒÌ-250 êÂÀ ãðóïîþ ç`ºäíàíü «òðèêóòíèê/ç³ðêà ç íóëåì» ç çàïîá³æ-
íèêàìè ÏÊm-011-10-31,5A-31,5Ó2, ÎÏÍ AZBD 151 -10 êÂ, ç ùèòîì í/í ç ââ³äíèì âåðòèêàëüíèì 
áëîê-ðóáèëüíèêîì Apator

øò    257,67 2,00 515,33 257,67 2,00 515,33
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

 

ÊÒÏÁ-2õ630/10/0,4 Ó1 –  Êîìïëåêòíà òðàíñôîðìàòîðíà 10/0,4 êÂ â áåòîíí³é îáîëîíö³ ç ñèëî-
âèìè òðàíñôîðìàòîðàìè ÒÑÃËÎ 630 êÂÀ ãðóïîþ çºäíàíü «òðèêóòíèê-ç³ðêà-11» ç ÐÓ-10 êÂ (7 
ë³í³éíèõ Eaton Xiria), ç ÐÓ-0,4 êÂ ùèò ØÐÍÍ ç ââ³äíèìè âèìèêà÷àìè BASS-43 íà ñòðóì 1600À òà 
ðóáèëüíèêîì ÐÅ 19-43, 24 ë³í³éíèõ ïðèºäíàíü, ç íàíåñåííÿì íà êîðïóñ ÒÏ òåïëî³çîëÿö³éíîãî 
ïîêðèòòÿ

øò    3 971,47 1,00 3 971,47 3 971,47 1,00 3 971,47

 

ÊÒÏÃÑ-630/10/0,4 Ó1 –  Êîìïëåêòíà òðàíñôîðìàòîðíà ï³äñòàíö³ÿ òðàíçèòíîãî òèïó 10/0,4 êÂ ç 
ñèëîâèì òðàíñôîðìàòîðîì 630 êÂÀ ãðóïîþ çºäíàíü «òðèêóòíèê-ç³ðêà» ç çàïîá³æíèêàìè ÏÊò-
113-10-80À-31,5Ó3, òðàíñôîðìàòîðàìè ñòðóìó ÒØ-0.66-1500/5 0.5S, ââ³äíèì àâòîìàòè÷íèì 
âèìèêà÷åì ÂÀ55-43 ²í=1600À ²ó=1280À (ê=0.8), ë³í³éí. âåðòèêàëüíèìè áëîê-ðóáèëüíèêàìè ç 
çàïîá³æíþ 3õ400À, 3õ250À

øò    351,17 1,00 351,17 351,17 1,00 351,17

 

ÊÒÏÁ-630/10/0,4 Ó1 –  Êîìïëåêòíà òðàíñôîðìàòîðíà 10/0,4 êÂ â áåòîíí³é îáîëîíö³ ç ñèëîâèì 
òðàíñôîðìàòîðîì ÒÌÃ 630 êÂÀ ãðóïîþ ç’ºäíàíü «òðèêóòíèê-ç³ðêà-11» ç ÐÓ-10 êÂ (3 ë³í³éíèõ 
ÊÑÎ-310), ç ÐÓ-0,4 êÂ ùèò ØÐÍÍ ç ââ³äíèìè âèìèêà÷àìè BASS-43 íà ñòðóì 1600À òà ðóáèëüíè-
êîì ÐÅ 19-43, 12 ë³í³éíèõ ïðèºäíàíü, ç íàíåñåííÿì íà êîðïóñ ÒÏ òåïëî³çîëÿö³éíîãî ïîêðèòòÿ

øò    1 203,13 1,00 1 203,13 1 203,13 1,00 1 203,13

17 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íèõ ìåðåæ 10êÂ æèâëåííÿ ÐÏ-516 (àâàíñóâàííÿ) îá’ºêò    11 715,64 0,30 3 562,12 11 715,64 0,30 3 562,12

 

Êàáåëü ñèëîâèé ç àëþì³í³âîþ æèëîþ ïåð. 1 500 ìì2, ³çîë. ç øèòîãî ïîë³åòèëåíó. ì³äíèé åêðàí 
ç ïðîäîëüíîþ òà ïîïåðå÷íîþ ãåðìåòèçàö³ºþ åêðàíàâîäîíàáóõëèâîþ ñòð³÷êàìè ç àëþì³í.
ñòð³÷êîþ; çîâí³øíÿ îáîëîíêà ç ïîë³åòèëåíó, 12/20êÂ, íîì.ïåðåòèí åêðàíà 70ìì2 ÀÏâÝãàÏó 
-15-1õ500(ã)/95

êì    602,08 4,08 2 457,07 602,08 4,08 2 457,07

 

Êàáåëü ñèëîâèé ç àëþì³í³ºâîþ æèëîþ ïåð.1 500 ìì2 ³çîë. ç øèòîãî ïîë³åòèëåíó, ì³äíèé åêðàí 
ïî ³çîëüîâàí³é æèë³, ç ïðîäîëüíîþ òà ïîïåðå÷íîþ ãåðìåòèçàö³ºþ åêðàíà âîäîíàáóõëèâîþ 
ñòð³÷êàìè ç àëþì.ñòð³÷êîþ, çîâí³øíÿ îáîëîíêà ç ÏÂÕ ïëàñòèêàòó, íå ðîçïîâñþäæóþ÷à ãîð³ííÿ 
òà ç âèä³ëåííÿì äèìó òà êîðîç³éíî àêòèâíèõ ãàç³â, 12/20êÂ, íîì.ïåðåòèí åêðàíó 95 ìì2 
ÀÏâÝãàÏíã -15-1õ500(ã)/95

êì    602,08 1,84 1 105,05 602,08 1,84 1 105,05

18 Ïðîåêòíî-âèøóêóâàëüí³ ðîáîòè íà 2018 òà ìàéáóòí³ ðîêè, â ò.÷.:    13 233,19   14 689,45   1 456,26

19 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ Êàáåëüíà ç  çàì³íîþ ÂÄ, ÊÇ -110 êÂ íà åëåãàçîâ³ âèìèêà÷³ îá’ºêò 258,44 1 258,44 258,44 1 258,44 0,00 0,00 0,00

20 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ Ïðîòàñîâñüêà  ç  çàì³íîþ ÂÄ, ÊÇ-110 êÂ íà åëåãàçîâ³ âèìèêà÷³ îá’ºêò 258,44 1 258,44 258,44 1 258,44 0,00 0,00 0,00

21 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ Òðîºùèíà  ç  çàì³íîþ ÂÄ, ÊÇ -110 êÂ íà åëåãàçîâ³ âèìèêà÷³ îá’ºêò 258,44 1 258,44 258,44 1 258,44 0,00 0,00 0,00

22 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ Òàòàðñüêà  ç  çàì³íîþ ÂÄ, ÊÇ -110 êÂ íà åëåãàçîâ³ âèìèêà÷³ îá’ºêò 258,44 1 258,44 258,44 1 258,44 0,00 0,00 0,00

23 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ Ïðèîðñüêà ç  çàì³íîþ ìàñëÿíèõ âèìèêà÷³â òèïó ÌÊÏ-110 íà åëåãàçîâ³ âè-
ìèêà÷³ îá’ºêò 258,44 1 258,44 258,44 1 258,44 0,00 0,00 0,00

24 Áóä³âíèöòâî ÏÑ 110/20 êÂ «ªâðîïåéñüêà» ç ïðîêëàäàííÿì ÊË 110 êÂ ÒÅÖ-5 – ÏÑ «ªâðîïåéñüêà» 
â ì.Êèºâ³ (êîðèãóâàííÿ ñòàä³¿ Ï, åêñïåðòèçà, ðîçðîáëåííÿ ÐÄ) (ïåðåõ³äíèé ïðîåêò ç 2017 ðîêó) îá’ºêò 6 056,57 0,48 2 885,98 6 056,57 0,48 2 885,98 0,00 0,00 0,00

25 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÊË 10 êÂ «852-5482» êì 111,87 0,51 57,05 111,87 0,51 57,05 0,00 0,00 0,00

26 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÊË 10 êÂ «4905-7683» êì 111,87 0,64 71,60 111,87 0,64 71,60 0,00 0,00 0,00

27 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÊË 10 êÂ «ÐÏ153-4546» êì 111,87 1,42 158,86 111,87 1,42 158,86 0,00 0,00 0,00

28 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÊË 10 êÂ «ÐÏ169-5397» êì 111,87 1,92 214,79 111,87 1,92 214,79 0,00 0,00 0,00

29 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÊË 10 êÂ «ÐÏ62-3115» êì 111,87 3,00 335,61 111,87 3,00 335,61 0,00 0,00 0,00

30 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ïîâ³òðÿíèõ ë³í³é 10 êÂ  (ÏË-1) ç çàì³íîþ íå³çîëüîâàíîãî ïðîâîäó íà Ñ²Ï â³ä ÊÏË-
10êÂ 1964-3626 îï. ¹1-îï.¹28 ïî ñàäîâèì ä³ë. ð-í Ðóñàí³âñüê³ ñàäè êì 30,61 1,33 40,72 30,61 1,33 40,72 0,00 0,00 0,00

31 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ïîâ³òðÿíèõ ë³í³é 0,4 êÂ  ç çàì³íîþ íå³çîëüîâàíîãî ïðîâîäó íà Ñ²Ï â Çàõ³äíîìó 
ÐÅÌ  (20 î’áºêò³â– 29,28 êì ÏË 0,4) êì 29,33 29,28 858,72 29,33 29,28 858,72 0,00 0,00 0,00

32 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ïîâ³òðÿíèõ ë³í³é 0,4 êÂ ç çàì³íîþ íå³çîëüîâàíîãî ïðîâîäó íà Ñ²Ï â Ï³âí³÷íîìó 
ÐÅÌ (27 î’áºêò³â– 25,66 êì ÏË 0,4) êì 29,33 25,66 752,56 29,33 25,66 752,56 0,00 0,00 0,00

33 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ïîâ³òðÿíèõ ë³í³é 0,4 êÂ  ç çàì³íîþ íå³çîëüîâàíîãî ïðîâîäó íà Ñ²Ï â Ë³âîáåðåæíî-
ìó ÐÅÌ (26 î’áºêò³â– 33,49 êì ÏË 0,4) êì 29,33 33,49 982,19 29,33 33,49 982,19 0,00 0,00 0,00

34 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ïîâ³òðÿíèõ ë³í³é 0,4 êÂ  ç çàì³íîþ íå³çîëüîâàíîãî ïðîâîäó íà Ñ²Ï â Ï³äåííîìó 
ÐÅÌ (34 î’áºêò³â– 49,59 êì ÏË 0,4) êì 29,33 49,59 1 454,38 29,33 49,59 1 454,38 0,00 0,00 0,00

35 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îáëàäíàííÿ ÐÏ-7 îá’ºêò 228,23 1 228,23 228,23 1 228,23 0,00 0,00 0,00

36 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îáëàäíàííÿ ÐÏ-9 îá’ºêò 235,05 1 235,05 188,43 1 188 -46,63 0,00 -46,63

37 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îáëàäíàííÿ ÐÏ-11 îá’ºêò 241,88 1 241,88 241,88 1 241,88 0,00 0,00 0,00

38 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îáëàäíàííÿ ÐÏ-26 îá’ºêò 214,57 1 214,57 214,57 1 214,57 0,00 0,00 0,00

39 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îáëàäíàííÿ ÐÏ-70 îá’ºêò 241,88 1 241,88 241,88 1 241,88 0,00 0,00 0,00

40 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îáëàäíàííÿ ÐÏ-76 îá’ºêò 180,44 1 180,44 156,00 1 156 -24,44 0,00 -24,44

41 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îáëàäíàííÿ ÐÏ-131 îá’ºêò 235,05 1 235,05 235,05 1 235,05 0,00 0,00 0,00

42 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îáëàäíàííÿ ÐÏ-175 îá’ºêò 214,57 1 214,57 195,10 1 195 -19,47 0,00 -19,47

43 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îáëàäíàííÿ ÐÏ-187 îá’ºêò 262,36 1 262,36 256,25 1 256 -6,11 0,00 -6,11

44 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îáëàäíàííÿ ÐÏ-201 îá’ºêò 228,23 1 228,23 215,30 1 215 -12,93 0,00 -12,93

45 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îáëàäíàííÿ ÐÏ-209 îá’ºêò 235,05 1 235,05 118,25 1 118 -116,80 0,00 -116,80

46 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îáëàäíàííÿ ÐÏ-216 îá’ºêò 241,88 1 241,88 188,63 1 189 -53,25 0,00 -53,25

47 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îáëàäíàííÿ ÐÏ-217 îá’ºêò 221,40 1 221,40 221,40 1 221,40 0,00 0,00 0,00

48 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îáëàäíàííÿ ÐÏ-239 îá’ºêò 214,57 1 214,57 214,57 1 214,57 0,00 0,00 0,00

49 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îáëàäíàííÿ ÐÏ-240 îá’ºêò 269,18 1 269,18 269,18 1 269,18 0,00 0,00 0,00

50 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îáëàäíàííÿ ÐÏ-266 îá’ºêò 221,40 1 221,40 221,40 1 221,40 0,00 0,00 0,00

51 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îáëàäíàííÿ ÐÏ-295 îá’ºêò 200,92 1 200,92 200,92 1 200,92 0,00 0,00 0,00

52 Ðåêîíñòðóêö³ÿ åëåêòðè÷íîãî îáëàäíàííÿ ÐÏ-400 îá’ºêò 241,88 1 241,88 241,88 1 241,88 0,00 0,00 0,00

53 Òåõí³êî-åêîíîì³÷íå îáãðóíòóâàííÿ ñõåìè ïåðåâåäåííÿ ìåðåæ 10 êÂ íà íîì³íàëüíó íàïðóãó 20 
êÂ Öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè ì.Êèºâà (ïåðåõ³äíèé  ïðîåêò ç 2016 ðîêó)     804,914 0,654 527,86 804,91 0,65 527,86

54 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ 110/35/10 êÂ Á³ëè÷³ â ÷àñòèí³ ñõåìè æèâëåííÿ òðàíñôîðìàòîðà 110/10/10 êÂ 
Ò-3 îá’ºêò    540,30 0,5 259,76 540,30 0,48 259,76

55 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ 110/35/6 êÂ ÄÂÑ ç ðåêîíñòðóêö³ºþ ÂÐÏ-110êÂ (ç çàì³íîþ ÂÄ, ÊÇ  íà åëåãàçî-
â³ âèìèêà÷³ 110 êÂ (2øò) òà âñòàíîâëåííÿ ðîç’ºäíóâà÷³â (2øò) îá’ºêò    300,00 1 300,00 300,00 1,00 300,00

56 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ 110/10/10 êÂ Êóðåí³âñüêà ³ç çàì³íîþ  ÂÄ,ÊÇ íà åëåãàçîâ³ âèìèêà÷³ 110 êÂ 
(2øò) îá’ºêò    335,33 1 335,33 335,33 1,00 335,33

57 Ðåêîíñòðóêö³ÿ ÏÑ «Ìîòîöèêëåòíà» 2 ÷åðãà (ðåêîíñòðóêö³ÿ ÊË110 êÂ Ìîòîöèêëåòíà-Òàòàðñüêà 
¹1, ¹2) êì    154,16 2,03 312,94 154,16 2,03 312,94

Óñüîãî ïî ðîçä³ëó 1: 390 673,42   459 251,79   68 578,37 

2. Çàõîäè ç³ çíèæåííÿ íåòåõí³÷íèõ âèòðàò åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿

58 Âèíåñåííÿ îäíîôàçíèõ ë³÷èëüíèê³â íà ôàñàä æèòëîâîãî áóäèíêó àáî îïîðè ÏË-0,4 êÂ ó ãåðìå-
òè÷í³ áîêñè ³ç çàì³íîþ áóäèíêîâîãî ââîäó íà Ñ²Ï ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³ ì.Êèºâà

òî÷îê 
îáë³êó 1,67 1 500 2 505,00 1,67 1 500 2 505,00 0,00 0,00 0,00

59 Âèíåñåííÿ òðèôàçíèõ ë³÷èëüíèê³â íà ôàñàä áóäèíêó àáî îïîðè ÏË-0,4 êÂ ó ãåðìåòè÷í³ áîêñè ³ç 
çàì³íîþ áóäèíêîâîãî ââîäó íà Ñ²Ï ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³ ì.Êèºâà

òî÷îê 
îáë³êó 2,63 510 1 338,75 2,63 510 1 338,75 0,00 0,00 0,00

60 Ñìàðò-ñèñòåìè äëÿ îáë³êó åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿, â òîìó ÷èñë³: òèñ. ãðí.   44 462,50   55 673,55 0,00 0,00 11 211,05

60.1  – çàêóï³âëÿ îáëàäíàííÿ äëÿ ñòâîðåííÿ ñèñòåìè òî÷îê 
îáë³êó 1,65 24 500 40 425,00 1,65 30 520 50 361,05 0,00 6020,00 9 936,05

60.2  – ðîáîòè ç âñòàíîâëåííÿ îáë³êó íà ÒÏ Êîìïàí³¿ òî÷îê 
îáë³êó 4,25 950 4 037,50 4,25 1 250 5 312,50 0,00 300,00 1 275,00

61 Óñòàíîâêà ëîêàëüíîãî óñòàòêóâàííÿ çáîðó òà îáðîáêè äàíèõ îáë³êó åëåêòðîåíåðã³¿ (ËÓÇÎÄ) íà 
ÐÏ êîìïàí³¿ äëÿ îðãàí³çàö³¿ ïîô³äåðíîãî îáë³êó: òèñ. ãðí.   8 130,30   8 791,45 0,00 0,00 661,15

61.1  – áàãàòîôóíêö³îíàëüí³ ë³÷èëüíèêè åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ øò. 7,50 1 000 7 500,00 7,50 1 000 7 500,00 0,00 0,00 0,00

61.2  – GSM/GPRS êîíòðîëåð øò. 3,82 165 630,30 3,82 235 897,70 0,00 70,00 267,40

61.3  – ìîäóëü àâòîìàòèçîâàíîãî ç÷èòóâàííÿ äàíèõ øò.    7,88 50 393,75 7,88 50,00 393,75

62 Çàêóï³âëÿ îäíîôàçíèõ òà òðèôàçíèõ ë³÷èëüíèê³â åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ç ìîæëèâ³ñòþ ï³äêëþ÷åííÿ 
äî ³ñíóþ÷èõ ñèñòåì ÀÑÊÎÅ, â òîìó ÷èñë³: øò.   8 525,00   8 525,00 0,00 0,00 0,00
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62.1  – 1-ô áàãàòîòàðèôíèé ë³÷èëüíèê ç ìîäóëåì äèñòàíö³éíîãî ç÷èòóâàííÿ (òèïó -ÑÌÀÐÒ) øò. 1,25 2 500 3 125,00 1,25 2 500 3 125,00 0,00 0,00 0,00

62.2  – 3-ô áàãàòîòàðèôíèé ë³÷èëüíèê ç ìîäóëåì äèñòàíö³éíîãî ç÷èòóâàííÿ (òèïó -ÑÌÀÐÒ) øò. 2,70 2 000 5 400,00 2,70 2 000 5 400,00 0,00 0,00 0,00

63 Âñòàíîâëåííÿ òåõí³÷íîãî îáë³êó íà ÒÏ ç ìîæëèâ³ñòþ äèñòàíö³éíîãî çíÿòòÿ ïîêàçàíü åëåêòðî-
ë³÷èëüíèê³â, â òîìó ÷èñë³: òèñ. ãðí.   10 214,44   10 944,04 0,00 0,00 729,60

63.1  – çàêóï³âëÿ áàãàòîôóíêö³îíàëüíèõ ë³÷èëüíèê³â ç âáóäîâàíèì ìîäåìîì; øò. 10,34 700 7 239,44 10,34 750 7 756,54 0,00 50,00 517,10

63.2  – ðîáîòè ç âñòàíîâëåííÿ òåõí³÷íîãî îáë³êó â ÒÏ; òî÷îê 
îáë³êó 4,25 700 2 975,00 4,25 750 3 187,50 0,00 50,00 212,50

Óñüîãî ïî ðîçä³ëó 2: 75 175,99   87 777,79   12 601,80 

3. Âïðîâàäæåííÿ òà ðîçâèòîê ÀÑÄÒÊ

64 Òåëåìåõàí³çàö³ÿ ÐÏ-10 êÂ (¹251, ¹290, ¹332, ¹90, ¹108) øò. 330,20 5 1 651,00 330,20 5 1 569,00 0,00 0,00 -82,00

65 Òåëåìåõàí³çàö³ÿ ÏÑ ÑÓ-ÒÅÖ-6 øò. 1 398,60 1 1 398,60 1 398,60 1 1 332,95 0,00 0,00 -65,65

66 Òåëåìåõàí³çàö³ÿ ÏÑ ÑÒ-2 øò. 4 832,04 0,18 893,07 4 832,04 0,18 893,07 0,00 0,00 0,00

67 Ìîäåðí³çàö³ÿ òåëåìåõàí³êè ÐÏ íà áàç³ RTU øò. 125,00 1 125,00 125,00 1 125,00 0,00 0,00 0,00

68 Ìîäåðí³çàö³ÿ òåëåìåõàí³êè ÐÏ  íà áàç³ MOXA øò. 125,00 1 125,00 125,00 1 125,00 0,00 0,00 0,00

69 Ðîáîòè ç âïðîâàäæåííÿ òåëåìåõàí³êè íà ÐÏ-10 êÂ ç êîíâåðòàö³ºþ ïðîòîêîëó ÒÌ «Ãðàí³ò» â 
Ethernet íà áàç³ êîíòðîëåðó ÀÏ-4-4/Å øò. 16,61 5 83,05 16,61 5 83,05 0,00 0,00 0,00

70 Ðîáîòè ç âïðîâàäæåííÿ òåëåìåõàí³êè íà ÐÏ-10 êÂ ç êîíâåðòàö³ºþ ïðîòîêîëó ÒÌ «Ãðàí³ò» â 
Ethernet íà áàç³ êîíòðîëåðó KIT GSM øò. 27,78 3 83,35 27,78 3 83,35 0,00 0,00 0,00

71 Âïðîâàäæåííÿ òåëåìåõàí³êè íà ÐÏ-10 êÂ ç îðãàí³çàö³ºþ êàíàë³â ÒÌ (IRZ-RUH-3) øò. 10,42 5 52,10 10,42 19 197,98 0,00 14,00 145,88

72 Ìîäåðí³çàö³ÿ Î²ÓÊ â ÐÅÌ Çàõ³äíèé ÑÂÏ «Êè¿âñüê³ åëåêòðè÷í³ ìåðåæ³» øò. 7 991,53 0,50 3 995,77 7 991,53 0,50 3 995,77 0,00 0,00 0,00

73 Ìîäåðí³çàö³ÿ ñåðâåð³â ÀÑÊÎÅ, áàçè äàíèõ. Ñõîâèùå äàíèõ. øò. 1 197,16 0,50 598,58 1 197,16 0,50 598,58 0,00 0,00 0,00

Óñüîãî ïî ðîçä³ëó 3: 9 005,52   9 003,75   -1,77 

4. Âïðîâàäæåííÿ òà ðîçâèòîê ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é 

74 Çàêóï³âëÿ ë³öåíç³é ÏÇ íà ñåðâåðà ³ ÀÐÌ òåõíîëîã³÷íîãî ñåãìåíòà êîðïîðàòèâíî¿ êîìï’þòåðíî¿ 
ìåðåæ³. øò 50,00 1 50,00 50,00 1 50,00 0,00 0,00 0,00

75 Ñèñòåìà êîíäèö³þâàííÿ  ñåðâåðíîãî ïðèì³ùåííÿ øò 500,00 1 500,00 500,00 1 500,00 0,00 0,00 0,00

76 Çàêóï³âëÿ îáëàäíàííÿ áåçïåðåá³éíîãî æèâëåííÿ ï³äðîçä³ë³â ÊÅÌ, â ò.÷.:    60,51   60,51 0,00 0,00 0,00

76.1 Çàêóï³âëÿ îáëàäíàííÿ áåçïåðåá³éíîãî æèâëåííÿ äëÿ â³äåîñò³íè òà â³äåîñåðâåð³â øò 49,50 1 49,50 49,50 1 49,50 0,00 0,00 0,00

76.2 Çàêóï³âëÿ îáëàäíàííÿ áåçïåðåá³éíîãî æèâëåííÿ äëÿ ÀÒÑ øò 11,00 1 11,00 11,00 1 11,00 0,00 0,00 0,00

77 Ìîäåðí³çàö³ÿ ³ñíóþ÷èõ òà çàêóï³âëÿ íîâèõ çàñîá³â êîìï’þòåðèçàö³¿, ó ò.÷.: øò   5 679,03   5 679,03 0,00 0,00 0,00

77.1 Çàêóï³âëÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ñòàíö³é (ñèñòåìíèé áëîê + ìîí³òîð + äæåðåëî áåçïåðåá³éíîãî æèâ-
ëåííÿ), ó ò.÷.: øò   4 925,93   4 925,93 0,00 0,00 0,00

77.1.1 -ìîí³òîð øò 3,82 240 917,98 3,82 240 917,98 0,00 0,00 0,00

77.1.2 -ñèñòåìíèé áëîê (êëàâ³àòóðà, ìàí³ïóëÿòîð «ìèøà») øò 14,06 240 3 375,58 14,06 240 3 375,58 0,00 0,00 0,00

77.1.3 -äæåðåëî áåçïåðåá³éíîãî æèâëåííÿ øò 2,63 240 632,38 2,63 240 632,38 0,00 0,00 0,00

77.2 Íîóòáóê øò 22,25 12 266,99 22,25 12 266,99 0,00 0,00 0,00

77.3 Äîêñòàíö³ÿ øò 3,13 12 37,62 3,13 12 37,62 0,00 0,00 0,00

77.4 ²íø³ çàñîáè êîìï’þòåðèçàö³¿ (ÌÔÓ) , â ò.÷.: øò   448,50   448,50 0,00 0,00 0,00

77.4.1 -áàãàòîôóíêö³îíàëüíèé ïðèñòð³é (ÌÔÓ) (À4) øò 22,42 20 448,50 22,42 20 448,50 0,00 0,00 0,00

78 Çàêóï³âëÿ ìåðåæíîãî îáëàäíàííÿ äëÿ ñòðóêòóðíèõ ï³äðîçä³ë³â ÊÅÑ îá’ºêò 2 300,00 1 2 300,00 2 300,00 1 2 300,00 0,00 0,00 0,00

79 Ïðèäáàííÿ ë³öåíç³éíîãî ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ Microsoft (ÅÀ) îá’ºêò 1 910,73 1 1 910,73 1 910,73 1 1 910,73 0,00 0,00 0,00

Óñüîãî ïî ðîçä³ëó 4: 10 500,29   10 500,29   0,00 

5. Âïðîâàäæåííÿ òà ðîçâèòîê ñèñòåì çâ’ÿçêó

80 Âïðîâàäæåííÿ òà ðîçâèòîê ïðîìèñëîâî¿ ìåðåæ³ Ethernet. Ñòâîðåíÿ çàõèùåíîãî ïåðèìåòðó äëÿ 
òåõíîëîã³÷íèõ ñèñòåì ñò³éêîãî äëÿ ê³áåðàòàê, ó ò.÷.:    1 522,92   1 522,92 0,00 0,00 0,00

80.1 Âïðîâàäæåííÿ ïðîìèñëîâîãî Ethernet. Îðãàí³çàö³ÿ öåíòðàëüíîãî âóçëà ìàðøðóòèçàö³¿, ñåðòè-
ô³êàö³¿ òà öåíòðàë³çîâàíîãî êåðóâàííÿ îá’ºêò 1 438,50 1 1 438,50 1 438,50 1 1 438,50 0,00 0,00 0,00

80.2 Âïðîâàäæåííÿ ïðîìèñëîâîãî Ethernet. Îðãàí³çàö³ÿ áåçïå÷íèõ òî÷îê âçàºìîä³¿ ³ç çîâí³ø³ìè 
ìåðåæàìè øò. 84,42 1 84,42 84,42 1 84,42 0,00 0,00 0,00

81 ÂÎËÇ òà êîìïëåêòóþ÷³ äëÿ ñóì³ñíîãî ïðîêëàäàííÿ ³ç êàáåëÿìè íàïðóãè êì 50,00 13 650,00 50,00 13 650,00 0,00 0,00 0,00

Óñüîãî ïî ðîçä³ëó 5: 2 172,92   2 172,92   0,00 

6. Ìîäåðí³çàö³ÿ òà çàêóï³âëÿ êîë³ñíî¿ òåõí³êè 

82 Çàì³íà ô³çè÷íî çíîøåíèõ ïåðåñóâíèõ åëåêòðîòåõí³÷íèõ ëàáîðàòîð³é ÅÒË-10 íà øàñ³ ÃÀÇ-3307 
(1 îä.) òà ÇÈË-5301 íà íîâ³ ÅÒË-10 2 îä.) íà øàñ³ FORD TRANSIT (2 îä.) àáî àíàëîã øò. 1 531,40 2 3 062,80 1 531,40 2 3 062,80 0,00 0,00 0,00

83 Çàì³íà ô³çè÷íî çíîøåíèõ àâòîìîá³ë³â íà åëåêòðîìîá³ë³ RENAULT ZOE àáî àíàëîã äëÿ îñíàùåí-
íÿ áðèãàä ïî çàì³í³ ïðèëàä³â îáë³êó øò.    774,80 4 3 099,19 774,80 4,00 3 099,19

84
Çàì³íà ô³çè÷íî çíîøåíèõ àâòîï³ä³éìà÷à ÀÏ-17 (2-ì³ñíèé) íà øàñ³ ÇÈË-4333 (2 îä.) òà àâòî-
ï³ä³éìà÷à 9 ì. (1-ì³ñíèé) íà øàñ³ PEUGEOT J5 (1 îä.)  íà íîâèé àâòîï³ä³éìà÷ 18 ì. (2-ì³ñíèé) íà 
øàñ³ Isuzu ç ïîäâ³éíîþ êàá³íîþ (3 îä.) àáî àíàëîã

øò. 1 400,00 2 2 800,00 1 400,00 2 2 800,00 0,00 0,00 0,00

85
Çàì³íà ñïåö³àëüíîãî àâàð³éíîãî àâòîìîá³ëÿ ÃÀÇ-2705 (9 îä.) òà ÓÀÇ-3163 (6 îä.) íà íîâèé ñïå-
ö³àëüíèé àâàð³éíèé (óí³âåðñàë ï³äâèùåíî¿ ïðîõ³äíîñò³) MITSUBISHI L200 (10 îä.), 5 ïàñ. ì³ñöü 
àáî àíàëîã

øò. 655,00 10 6 550,00 0,00 0 0,00 -655,00 -10,00 -6 550,00

86 Çàì³íà ñïåö³àëüíîãî àâàð³éíîãî àâòîìîá³ëÿ ÃÀÇ-2705 (9 îä.) òà ÓÀÇ-3163 (6 îä.) íà åëåêòðîìî-
á³ë³ RENAULT KANGOO Z.E. àáî àíàëîã äëÿ îñíàùåííÿ îïåðàòèâíî-â³äíîâëþâàëüíèõ áðèãàä øò.    893,23 7 6 252,58 893,23 7,00 6 252,58

Óñüîãî ïî ðîçä³ëó 6: 12 412,80   15 214,57   2 801,77

7. ²íøå 

87 Çàáåçïå÷åííÿ âèðîáíè÷îãî ïðîöåñó ³íñòðóìåíòîì, ïðèñòðîÿìè òà ñïåö³àëüíèì îáëàäíàííÿì øò.   84,12   84,12 0,00 0,00 0,00

87.1 ÏÀËÜÍÈÊ ÃÀÇÎÂÈÉ Â ÊÎÌÏËÅÊÒ² Ç ÌÀÍÎÌÅÒÐÎÌ ÒÀ ØËÀÍÃÎÌ 5Ì FH 1630-S-MC-10-TK, 
àáî åêâ³âàëåíò øò 11,40 1 11,40 11,40 1 11,40 0,00 0,00 0,00

87.2
Àñôàëüòîáåòîíîð³ç DS H 900/40 àáî àíàëîã (ÁÅÍÇÎÏÈËÀ DSH 900/40, ÌÀÑËÎ 2-Õ ÒÀÊÒÍÅ 1Ë, 
ÍÀÁ²Ð ÂÈÒÐÀÒÍÈÕ ÄËß DSH, ÄÈÑÊ DS-BF 400/25/4/C1/LP)+ÀÄÀÏÒÅÐ Ï²ÄËÎÃÎÂÈÉ DSH-FCS 
00431364 HILTI, àáî åêâ³âàëåíò 

øò 36,39 1 36,39 36,39 1 36,39 0,00 0,00 0,00

87.3 Ð³çàê êàáåëüíèé ÐÊÃ-60 øò 36,33 1 36,33 36,33 1 36,33 0,00 0,00 0,00

88 Îáëàäíàííÿ ñèñòåìîþ ñèãíàë³çàö³¿ îõîðîííîãî ïðèçíà÷åííÿ 50 ÒÏ/ÐÏ ç âèâîäîì  ñèãíàëó 
«Òðèâîãà» íà ïîñò öåíòðàëüíî¿ îõîðîíè  8,54 50 427,00 8,54 50 427,00 0,00 0,00 0,00

89 Îáëàäíàííÿ ñèñòåìîþ ñèãíàë³çàö³¿ îõîðîííîãî ïðèçíà÷åííÿ ÐÅÌ «Öåíòðàëüíèé» ç âèâîäîì  
ñèãíàëó «Òðèâîãà» íà ïîñò îõîðîíè  195,83 1 195,83 195,83 1 195,83 0,00 0,00 0,00

90 Îáëàäíàííÿ ñèñòåìàìè ïðîòèïîæåæíîãî çàõèñòó ïðèì³ùåíü àäì³íáóä³âë³  âóë. Íîâîêîñòÿíòè-
í³âñüêà, 20 øò. 528,79 1 528,79 528,79 1 528,79 0,00 0,00 0,00

91 Ïðîâåäåííÿ ÏÂÐ ç îáëàäíàííÿ ÑÏÇ ñëóæáîâèõ òà äîïîì³æíèõ ïðèì³ùåíü ÏÑ «ÂÓÌ» âóë. Âåëèêà 
Ê³ëüöåâà,4-À øò. 15,11 1 15,11 15,11 1 15,11 0,00 0,00 0,00

92 Ïðîâåäåííÿ ÏÂÐ ç îáëàäíàííÿ ÑÏÇ ñëóæáîâèõ òà äîïîì³æíèõ ïðèì³ùåíü ÇÐÅÌ âóë. Äîâæåíêà, 
12 øò. 20,22 1 20,22 20,22 1 20,22 0,00 0,00 0,00

Óñüîãî ïî ðîçä³ëó 7: 1 271,07   1 271,07   0,00 

Óñüîãî ïî ïðîãðàì³: 501 212,00   585 192,17   83 980,17
 
* Äîâæèíà ë³í³é åëåêòðîïåðåäà÷³ âêàçóºòüñÿ ïî òðàñ³ ë³í³é. 

²íôîðìàö³ÿ ðîçì³ùåíà íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ êîìïàí³¿  çà ïîñèëàííÿì: https://kyivenergo.ua/ee-company/gromadski_obgovorennya. Ïðîïîçèö³¿ òà çàóâàæåííÿ äî ²íâåñòèö³éíî¿ ïðîãðàìè ïðîñèìî ïîâ³äîìëÿòè ÏðÀÒ «ÄÒÅÊ «ÅËÅÊÒÐÈ×Í² ÌÅÐÅÆ²» çà åëåêòðî-
ííîþ àäðåñîþ: Invest_Kievenergo_Distr@dtek.com, àáî ïîøòîþ: 04080, ì. Êè¿â, âóë. Íîâîêîñòÿíòèí³âñüêà, 20, ç ïîçíà÷êîþ â òåì³ ëèñòà «Ïðîåêò çì³í äî ²íâåñòèö³éíî¿ ïðîãðàìè ÏðÀÒ «ÄÒÅÊ «ÅËÅÊÒÐÈ×Í² ÌÅÐÅÆ²» íà 2018 ðîêó çà ðåçóëüòàòàìè 6 
ì³ñÿö³â 2018 ðîêó» ó ïåð³îä ç 12 ÷åðâíÿ 2018 ðîêó ïî 13 ëèïíÿ 2018 ðîêó âêëþ÷íî.

Ï³ñëÿ ïðèéíÿòòÿ òà îáðîáêè óñ³õ çàóâàæåíü òà ïðîïîçèö³é 17.07.2018 áóäå ïðîâåäåíî â³äêðèò³ ñëóõàííÿ ç öüîãî ïèòàííÿ çà àäðåñîþ:  âóë. Íîâîêîñòÿíòèí³âñüêà, 20. ×àñ òà ì³ñöå ïðîâåäåííÿ â³äêðèòîãî ñëóõàííÿ áóäå çàçíà÷åíî äîäàòêîâî íà ñàéò³ êîìïàí³¿.
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Підготував Віталій ЗНАМЕНСЬКИЙ  «Хрещатик»

Крок 1: Створи ініціативну групу. 
Якщо ти маєш активну громадянську 

позицію та бажаєш створити OCH, спо-
чатку знайди в своєму будинку (кількох 
сусідніх будинках), в межах яких хочеш 
створити ОСН, ще декількох небайдужих 
мешканців та запропонуй їм об’єднатися 
в ініціативну групу по створенню ОСН. 

Крок 2: Проведи засідання 
ініціативної групи та склади 
план її дій. 

Організуй та проведи засідання іні-
ціативної групи, на якому запропонуй 
створити ОСН та визначити його орієн-
товну територію в межах певного будинку 
(або кількох будинків). Також поясни 
основні завдання і власні повноваження, 
які відповідно до ст. 14 Закону України 
«Про органи самоорганізації населення» 
покладені на ОСН (у цьому тобі допо-
може текст згаданого закону). На цьому 
засіданні має бути прийнято рішення про 
необхідність створення ОСН та окреслено 
основні завдання, які необхідно виконати 
ініціативній групі: 

1. з’ясувати, скільки мешканців, які 
мають право голосу, проживають на те-
риторії майбутнього ОСН (будинок або 
декілька будинків) – необхідно взяти ін-
формацію про кількість населення в ЖЕУ, 
або в іншій обслуговуючій організації; 

2. придумати назву майбутнього ОСН; 
3. провести збори мешканців за місцем 

проживання по ініціюванню створення ОСН. 

Крок 3: Організуй проведення 
зборів мешканців за місцем 
проживання по ініціюванню 
створення ОСН. 

Підготуй проект протоколу з порядком 
денним (у цьому тобі допоможе відповід-
ний зразок, затверджений рішенням Ки-
ївської міської ради від 26.09.02 №10/170 
«Про органи самоорганізації населення в 
місті Києві») та проведи збори мешканців 
за місцем проживання по ініціюванню 
створення ОСН. Збори повинні ухвалити 
рішення про необхідність створення ОСН, 

визначити його територію, назву, основні 
напрями діяльності. 

Крок 4: Підготуй та подай 
до Київради заяву про надання 
дозволу на створення ОСН. 

Для отримання дозволу на створення 
ОСН подай до Київської міської ради за-
яву разом з такими документами: 

– протокол зборів мешканців за місцем 
проживання про ініціювання створення 
ОСН із зазначенням основних напрямів 
діяльності створюваного органу само-
організації населення; 

– список учасників зборів мешканців за 
місцем проживання із зазначенням пріз-
вища, імені, по батькові, року народження, 
серії і номера паспорта та домашньої адреси 
кожного учасника зборів мешканців. 

Крок 5: Проведи збори 
мешканців за місцем 
проживання, оберіть склад ОСН. 

Отримавши дозвіл Київради, орга-
нізуй проведення зборів мешканців за 
місцем проживання, на яких учасники 
оберуть таємним голосуванням склад 
ОСН (керівника, заступника (заступни-
ків), секретаря та членів ОСН). 

Зверни увагу, що під час зборів 
обов’язково має бути розглянуто питан-
ня про те, на якій основі працюватиме 
керівник ОСН: на громадських засадах 
чи на постійній основі з оплатою праці. 

Крок 6: Підготуй заяву 
про легалізацію ОСН та подай її 
до виконавчого органу Київради 
(КМДА). 

Для реєстрації ОСН, спільно з іншими 
уповноваженими представниками зборів 
мешканців за місцем проживання подай 
до виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної ад-
міністрації) заяву про легалізацію ОСН 
(зразок затверджений розпорядженням 
виконавчого органу КМДА від 24.09.03 
№1781 «Про затвердження Положення про 
порядок легалізації ОСН у місті Києві»). 

До заяви про реєстрацію ОСН мають 
бути додані: 

1. копія рішення Київради про надання 
дозволу на створення ОСН; 

2. протокол зборів мешканців за місцем 
проживання з рішеннями про обрання 
членів ОСН та його персональний склад, 
про затвердження Положення, про об-
рання уповноважених представників для 
проведення реєстрації ОСН; 

3. Положення, затверджене зборами 
мешканців за місцем проживання (у двох 
примірниках); 

4. персональний склад членів ОСН із 
зазначенням прізвища, імені та по бать-
кові, року народження, місця проживання. 

Крок 7: Отримай статус 
юридичної особи. 

Отримавши погодження від вико-
навчого органу Київради (КМДА) про 
реєстрацію ОСН, звернись до відділу 
реєстрації юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців в РДА в місті Києві 
та зареєструйся у порядку, передбаче-
ному Законом України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних 
осіб – підприємців»! 

Детальну інформаційно-методичну 
допомогу щодо ініціювання створення 
ОСН, зокрема будинкового комітету, 
можна отримати в Управлінні з питань 
децентралізації, розвитку місцево-
го самоврядування, регіональних та 
міжнародних зв’язків секретаріату 
Київради: м. Київ, вул. Хрещатик 36, 
тел. 202-70-48. 

З питань створення та легалізації ОСН 
просимо звертатись до відділу з питань 
місцевого самоврядування управління з 
питань внутрішньої політики та зв’язків з 
громадськістю Департаменту суспільних 
комунікацій КМДА за адресою: м. Київ, 
вул. Хрещатик, 50-б, кім.207, тел.230-92-07. 

З повним переліком документів та 
інформацією щодо діючих ОСН населення 
столиці можна ознайомитись на сайті 
Департаменту за посиланням: https://
dsk.kievcity.gov.ua 

100 обдарованих 
школярів-киян 
отримають 
персональні стипендії 
ВІДПОВІДНО до рішення Київради «Про персо-
нальні стипендії Київської міської ради в галузі 
освіти для обдарованих дітей Києва» в столиці 
щорічно призначається персональна стипендія 
100 учням ЗНЗ, які мають високі досягнення в 
навчанні, беруть активну участь у суспільному 
житті школи та міста. Їх можуть отримати учні 
8-10 класів 2017-2018 навчального року, які 
мають високий рівень успішності (9-12 балів), 
що підтверджується табелем; є призерами Все-
українських та міських предметних олімпіад, 
Всеукраїнського та міського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН 
України, міжнародних конкурсів. Персональна 
стипендія призначається терміном на один на-
вчальний рік. 

Як повідомли в Департаменті освіти і науки, 
молоді та спорту, відбір претендентів-стипен-
діатів триває до 15 червня 2018 року. Прийом 
документів проводиться через Управління освіти 
РДА. Детальну інформацію розміщено на сайті 
Департаменту освіти і науки, молоді та спорту 
(don.kievcity.gov.ua), контактний тел. 279 89 10  

У столиці відбувся 
«Кольоровий пробіг 
(Color Run)» 

У КИЄВІ 10 червня провели спортивно-масовий 
захід «Кольоровий пробіг (Color Run)», в якому 
взяли участь понад три тисячі охочих. Захід ор-
ганізували за маршрутом: Троїцька площа – вул. 
Велика Васильківська (у напрямку станції метро 
«Палац «Україна») – розворот на вул. Великій 
Васильківській (біля будинку №102 у районі 
костелу) (4 кола). 

Участь у забігу могли взяти усі охочі відповід-
ного віку, незалежно від статі, згідно з вимога-
ми організатора. Для комфорту наймолодших 
учасників цьогоріч дитячий пробіг відбувся на 
3 дистанції: 200, 400 та 800 метрів залежно від 
вікових категорій. 

Зазначимо, що спортивно-масовий захід 
«Кольоровий пробіг (Color Run)» започатковано в 
Україні у 2014 році командою столичного бігового 
клубу KM Running club. Він проводиться щоріч-
но у 40 країнах світу з ініціативи американця 
Тревіса Снайдера. У першому пробігу в Києві 
взяли участь 800 людей, а через 4 роки проект 
перетворився на масштабне свято, яке щороку 
збирає все більше прихильників 

Як створити орган самоорганізації 
населення (ОСН) – будинковий 
комітет?

Для вирішення питань місцевого значення 
в межах Конституції і законів України, 
задоволення соціально-культурних, 
побутових та інших потреб жителі міста 
Києва мають право ініціювати створення 
органів самоорганізації населення: 
будинкових, вуличних, квартальних 
комітетів та комітетів мікрорайону 
чи району. Пропонуємо детально 
ознайомитися з алгоритмом створення 
органу самоорганізації населення – 
будинкового комітету.
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