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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

РЕКЛАМА
Додаток 1

Структура тарифу на теплову енергію для інших споживачів
ТОВ «Будівелна компанія «Астраплюс»

№ Найменування показників 

2016 
розпор. 

№ 105 від 
29.02.2016 

(тарифи 
встановле-
ні вперше)

2017  
розпор.  
№ 1298 

від 
21.12.2016

2018         
розпор. 
№ 49 від 

17.01.2018  

2019               
розпор.  
№ 2306 

від 
19.12.2018  

2020               
розпор. 

№ 224 від 
03.02.2020             

(діюча) 

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5 6 7

1 Планова виробнича собівартість, у т. ч.: 1 293,03 1 367,74 1 600,63 2273,29 1529,16

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1 008,78 1 002,06 1 280,76 1897,30 1137,82

1.1.1 Витрати на придбання палива для вироб-
ництва теплової енергії котельнями 954,01 946,50 1 253,84 1865,77 1111,54

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для 
технологічних потреб 53,44 50,31 25,13 28,90 25,61

1.1.3 Витрати на придбання теплової енергії в 
інших суб’єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4
Витрати на транспортування теплової 
енергії іншими суб’єктами господарю-

вання
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Витрати на холодну воду для технологічних 
потреб та водовідведення 1,07 1,59 1,79 1,95 0,21

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матері-
альні ресурси 0,26 3,66 0,00 0,68 0,46

1.2 Прямі витрати на оплату праці 37,76 39,30 21,89 31,09 34,84

1.3 Інші прямі витрати 196,43 242,14 212,37 248,98 256,38

1.4 Загальновиробничі витрати 50,06 84,24 85,61 95,92 100,12

2 Адміністративні витрати 8,74 9,10 35,49 61,59 81,85

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1 301,77 1 376,84 1 636,12 2334,88 1611,01

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Планований прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1 301,77 1 376,84 1 636,12 2334,88 1611,01

10 Податок на додану вартість 260,35 275,37 327,23 466,98 322,21

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 1 562,12 1 652,21 1 963,35 2801,86 1933,22

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

    Додаток 2                
 Структура тарифу на теплову енергію для інших споживачів

КП Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)

№ Найменування показників 

2013-2018 2018-2019 2020

розпор. № 516 
від 11.04.2013

розпор. № 1606 
від 03.09.2018 

розпор. № 229 
від 05.02.2020

діюча

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5

1 Планова виробнича собівартість, у т. ч.: 747,65 1422,22 1611,85

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 692,34 1341,82 1146,59

1.1.1 Витрати на придбання палива для виробництва 
теплової енергії котельнями 0,00 0,00 704,96

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для техноло-
гічних потреб 3,85 27,87 79,91

1.1.3 Витрати на придбання теплової енергії в інших 
суб’єктів господарювання 681,42 1313,70 360,73

1.1.4 Витрати на транспортування теплової енергії інши-
ми суб’єктами господарювання 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Витрати на холодну воду для технологічних потреб 
та водовідведення 3,80 0,17 0,50

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні 
ресурси 3,27 0,08 0,49

1.2 Прямі витрати на оплату праці 20,59 48,90 208,15

1.3 Інші прямі витрати 34,72 30,31 255,20

1.4 Загальновиробничі витрати 0,00 1,19 1,91

2 Адміністративні витрати 47,29 10,53 74,34

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 794,94 1432,75 1686,19

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00 0,00

8 Планований прибуток 0,00 0,00 0,00

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 794,94 1432,75 1686,19

10 Податок на додану вартість 158,99 286,55 337,24

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 953,93 1719,30 2023,43

Необхідність зміни тарифу викликана введенням в експлуатацію твердопаливного котла, зміною цін на електричну 
енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 

  Додаток 3                
 Структура тарифу на теплову енергію / на послугу з постачання теплової енергії для населення

Окремої комендатури охорони і забезпечення державної прикордонної служби України  
(Військова частина 1498)

  

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 223 від 
03.02.2020 (діюча) 

грн/Гкал

1 2 3

1 Планова виробнича собівартість, у т. ч.: 1292,84

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1269,62

1.1.1 Витрати на придбання палива для виробництва теплової енергії котельнями 1203,37

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для технологічних потреб 66,25

1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 0,00

1.1.4 Витрати на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання 0,00

1.1.5 Собівартість теплової енергії, виробленої власними установками, що використовують 
нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії 0,00

1.1.6 Витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання 0,00

1.1.7 Витрати на холодну воду для технологічних потреб та водовідведення 0,00

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

1.2 Прямі витрати на оплату праці 19,03

1.3 Інші прямі витрати, у т.ч.: 4,19

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 4,19

1.3.2 Амортизація 0,00

1.3.3 Інші прямі витрати 0,00

1.4 Загальновиробничі витрати, у т.ч.: 0,00

1.4.1 Витрати на оплату праці 0,00

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00

1.4.3 Інші витрати 0,00

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 0,00

2.1 Витрати на оплату праці 0,00

2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00

2.3 Інші витрати 0,00

3 Витрати на збут, у т.ч.: 8,90

3.1 Витрати на оплату праці 7,29

3.2 Відрахування на соціальні заходи 1,61

3.3 Інші витрати 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 1301,74

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00

8 Планований прибуток 0,00

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1301,74

Тарифи встановлено вперше.

  Додаток 4               
 Структура тарифу на теплову енергію для інших споживачів

ТОВ «ГРІН АПЕКС»

№ Найменування показників 

2019-2020

розпор. № 2088 від 
03.12.2019  (діюча) 

грн/Гкал

1 2 3

1 Планова виробнича собівартість, у т. ч.: 1154,37

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 798,91
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1.1.1 Витрати на придбання палива для виробництва теплової енергії котельнями 768,70

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для технологічних потреб 30,21

1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 0,00

1.1.4 Витрати на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання 0,00

1.1.5 Собівартість теплової енергії, виробленої власними установками, що використовують 
нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії 0,00

1.1.6 Витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання 0,00

1.1.7 Витрати на холодну воду для технологічних потреб та водовідведення 0,00

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

1.2 Прямі витрати на оплату праці 193,05

1.3 Інші прямі витрати, у т.ч.: 162,41

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 42,47

1.3.2 Амортизація 0,00

1.3.3 Інші прямі витрати 119,94

1.4 Загальновиробничі витрати, у т.ч.: 0,00

1.4.1 Витрати на оплату праці 0,00

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00

1.4.3 Інші витрати 0,00

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 0,00

2.1 Витрати на оплату праці 0,00

2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00

2.3 Інші витрати 0,00

3 Витрати на збут, у т.ч.: 5,48

3.1 Витрати на оплату праці 4,49

3.2 Відрахування на соціальні заходи 0,99

3.3 Інші витрати 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 1159,85

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00

8 Планований прибуток 0,00

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1159,85

10 Податок на додану вартість 231,97

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 1391,82

Тарифи встановлено вперше.

     Додаток 5 
 Структура тарифів на теплову енергію / послугу з постачання теплової енергії без урахування витрат  
на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, з урахуванням витрат на утримання та ремонт 

індивідуальних теплових пунктів
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 23.04.2020 (діюча) 

населення бюджетні 
установи

інші спо-
живачі

релігійні 
організації

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5 6

1 Планова виробнича собівартість, у т.ч.: 1148,15 1147,92 1136,37 1125,82

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 691,94 691,71 680,16 669,61

1.1.1 Витрати на придбання палива для виробництва тепло-
вої енергії котельнями 262,59 284,47 301,55 386,05

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для технологіч-
них потреб 48,57 48,57 48,57 48,57

1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, 
КГУ 343,32 322,79 311,56 216,51

1.1.4 Витрати на придбання теплової енергії в інших 
суб’єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5
Собівартість тепловї енергії, виробленої власними 

установками, що використовують нетрадиційні та по-
новлювальні джерела енергії

18,98 17,40 0,00 0,00

1.1.6 Витрати на транспортування теплової енергії іншими 
суб’єктами господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7 Витрати на холодну воду для технологічних потреб та 
водовідведення 4,69 4,69 4,69 4,69

1.1.8 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні 
ресурси 13,79 13,79 13,79 13,79

1.2 Прямі витрати на оплату праці 113,81 113,81 113,81 113,81

1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 278,71 278,71 278,71 278,71

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 25,04 25,04 25,04 25,04

1.3.2 Амортизація 0,64 0,64 0,64 0,64

1.3.3 Інші прямі витрати 253,03 253,03 253,03 253,03

1.4 Загальновиробничі витрати, у т. ч.: 63,69 63,69 63,69 63,69

1.4.1 Витрати на оплату праці 39,04 39,04 39,04 39,04

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 8,59 8,59 8,59 8,59

1.4.3 Інші витрати 16,06 16,06 16,06 16,06

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 21,59 21,59 21,59 21,59

2.1 Витрати на оплату праці 14,42 14,42 14,42 14,42

2.2 Відрахування на соціальні заходи 3,17 3,17 3,17 3,17

2.3 Інші витрати 4,00 4,00 4,00 4,00

3 Витрати на збут, у т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Витрати на оплату праці 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Інші витрати 0,00 0,00 0,00 0,00

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

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1169,74 1169,51 1157,96 1147,41

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Планований прибуток, у т.ч.: 43,14 44,94 56,27 39,10

8.1 Податок на прибуток 7,77 8,09 10,13 7,04

8.2 Резервний капітал та дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3 На розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 26,42 28,44 38,02 26,42

8.4 Інше використання прибутку (прибуток у тарифах  
ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 8,95 8,41 8,12 5,64

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ 1212,88 1214,45 1214,23 1186,51

10 Податок на додану вартість 242,58 242,89 242,85 237,30

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ 1455,46 1457,34 1457,08 1423,81

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

     Додаток 6 
Структура тарифів на теплову енергію / послугу з постачання теплової енергії з урахуванням витрат 

на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт 
індивідуальних теплових пунктів

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

     

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 23.04.2020 (діюча) 

населення бюджетні 
установи

інші спо-
живачі

релігійні 
організації

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5 6

1 Планова виробнича собівартість, у т.ч.: 1118,76 1118,53 1106,98 1096,43

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 701,77 701,54 689,99 679,44

1.1.1 Витрати на придбання палива для виробництва 
теплової енергії котельнями 262,59 284,47 301,55 386,05

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для техно-
логічних потреб 60,60 60,60 60,60 60,60

1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, 
АЕС, КГУ 343,32 322,79 311,56 216,51

1.1.4 Витрати на придбання теплової енергії в інших 
суб’єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5
Собівартість тепловї енергії, виробленої 

власними установками, що використовують не-
традиційні та поновлювальні джерела енергії

18,98 17,40 0,00 0,00

1.1.6 Витрати на транспортування теплової енергії 
іншими суб’єктами господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7 Витрати на холодну воду для технологічних по-
треб та водовідведення 4,67 4,67 4,67 4,67

1.1.8 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні 
ресурси 11,61 11,61 11,61 11,61

1.2 Прямі витрати на оплату праці 83,87 83,87 83,87 83,87

1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 269,43 269,43 269,43 269,43

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 18,45 18,45 18,45 18,45

1.3.2 Амортизація 0,64 0,64 0,64 0,64

1.3.3 Інші прямі витрати 250,34 250,34 250,34 250,34

1.4 Загальновиробничі витрати, у т. ч.: 63,69 63,69 63,69 63,69

1.4.1 Витрати на оплату праці 39,04 39,04 39,04 39,04

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 8,59 8,59 8,59 8,59

1.4.3 Інші витрати 16,06 16,06 16,06 16,06

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 21,59 21,59 21,59 21,59

2.1 Витрати на оплату праці 14,42 14,42 14,42 14,42

2.2 Відрахування на соціальні заходи 3,17 3,17 3,17 3,17

2.3 Інші витрати 4,00 4,00 4,00 4,00

3 Витрати на збут, у т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Витрати на оплату праці 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Інші витрати 0,00 0,00 0,00 0,00

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

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1140,35 1140,12 1128,57 1118,02

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Планований прибуток, у т.ч.: 43,14 44,94 56,27 39,10

8.1 Податок на прибуток 7,77 8,09 10,13 7,04

8.2 Резервний капітал та дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3 На розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 26,42 28,44 38,02 26,42
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8.4 Інше використання прибутку (прибуток у тари-
фах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 8,95 8,41 8,12 5,64

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ 1183,49 1185,06 1184,84 1157,12

10 Податок на додану вартість 236,70 237,01 236,97 231,42

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ 1420,19 1422,07 1421,81 1388,54

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

     Додаток 7 
Структура тарифів на теплову енергію / послугу з постачання теплової енергії без урахування витрат  

на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без урахування витрат на утримання  
та ремонт індивідуальних теплових пунктів 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 23.04.2020 (діюча) 

населення бюджетні 
установи

інші спо-
живачі

релігійні 
організації

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5 6

1 Планова виробнича собівартість, у т.ч.: 1065,91 1065,68 1054,13 1043,58

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 684,41 684,18 672,63 662,08

1.1.1 Витрати на придбання палива для виробництва 
теплової енергії котельнями 262,59 284,47 301,55 386,05

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для техноло-
гічних потреб 44,54 44,54 44,54 44,54

1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, 
АЕС, КГУ 343,32 322,79 311,56 216,51

1.1.4 Витрати на придбання теплової енергії в інших 
суб’єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5
Собівартість тепловї енергії, виробленої власними 
установками, що використовують нетрадиційні та 

поновлювальні джерела енергії
18,98 17,40 0,00 0,00

1.1.6 Витрати на транспортування теплової енергії інши-
ми суб’єктами господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7 Витрати на холодну воду для технологічних потреб 
та водовідведення 4,66 4,66 4,66 4,66

1.1.8 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні 
ресурси 10,32 10,32 10,32 10,32

1.2 Прямі витрати на оплату праці 64,73 64,73 64,73 64,73

1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 253,08 253,08 253,08 253,08

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 14,24 14,24 14,24 14,24

1.3.2 Амортизація 0,64 0,64 0,64 0,64

1.3.3 Інші прямі витрати 238,20 238,20 238,20 238,20

1.4 Загальновиробничі витрати, у т. ч.: 63,69 63,69 63,69 63,69

1.4.1 Витрати на оплату праці 39,04 39,04 39,04 39,04

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 8,59 8,59 8,59 8,59

1.4.3 Інші витрати 16,06 16,06 16,06 16,06

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 21,59 21,59 21,59 21,59

2.1 Витрати на оплату праці 14,42 14,42 14,42 14,42

2.2 Відрахування на соціальні заходи 3,17 3,17 3,17 3,17

2.3 Інші витрати 4,00 4,00 4,00 4,00

3 Витрати на збут, у т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Витрати на оплату праці 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Інші витрати 0,00 0,00 0,00 0,00

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

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1087,50 1087,27 1075,72 1065,17

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Планований прибуток, у т.ч.: 43,14 44,94 56,27 39,10

8.1 Податок на прибуток 7,77 8,09 10,13 7,04

8.2 Резервний капітал та дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3 На розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 26,42 28,44 38,02 26,42

8.4 Інше використання прибутку (прибуток у тарифах 
ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 8,95 8,41 8,12 5,64

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ 1130,64 1132,21 1131,99 1104,27

10 Податок на додану вартість 226,13 226,44 226,40 220,85

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ 1356,77 1358,65 1358,39 1325,12

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

   Додаток 8 
Структура тарифів на теплову енергію / послугу з постачання теплової енергії окремо для кожного 

багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення, вул. Боткіна, 4,
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 
23.04.2020 (діюча) 

населення інші спо-
живачі

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4

1 Планова виробнича собівартість, у т.ч.: 795,54 795,54

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 608,29 608,29

1.1.1 Витрати на придбання палива для виробництва теплової енергії котельнями 584,03 584,03

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для технологічних потреб 20,35 20,35

1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 0,00 0,00

1.1.4 Витрати на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання 0,00 0,00

1.1.5 Собівартість тепловї енергії, виробленої власними установками, що використову-
ють нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії 0,00 0,00

1.1.6 Витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання 0,00 0,00

1.1.7 Витрати на холодну воду для технологічних потреб та водовідведення 2,24 2,24

1.1.8 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 1,67 1,67

1.2 Прямі витрати на оплату праці 63,09 63,09

1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 68,04 68,04

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 13,88 13,88

1.3.2 Амортизація 37,29 37,29

1.3.3 Інші прямі витрати 16,87 16,87

1.4 Загальновиробничі витрати, у т. ч.: 56,12 56,12

1.4.1 Витрати на оплату праці 34,40 34,40

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 7,57 7,57

1.4.3 Інші витрати 14,15 14,15

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 19,03 19,03

2.1 Витрати на оплату праці 12,72 12,72

2.2 Відрахування на соціальні заходи 2,80 2,80

2.3 Інші витрати 3,51 3,51

3 Витрати на збут, у т. ч.: 0,00 0,00

3.1 Витрати на оплату праці 0,00 0,00

3.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00

3.3 Інші витрати 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00

6 Повна собівартість 814,57 814,57

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00

8 Планований прибуток, у т.ч.: 0,00 0,00

8.1 Податок на прибуток 0,00 0,00

8.2 Резервний капітал та дивіденди 0,00 0,00

8.3 На розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00

8.4 Інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 0,00 0,00

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ 814,57 814,57

10 Податок на додану вартість 162,91 162,91

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ 977,48 977,48

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

   Додаток 9 
Структура тарифів на теплову енергію / послугу з постачання теплової енергії окремо для кожного  
багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення, вул. Добрий шлях, 64,

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 23.04.2020 
(діюча) 

населення інші спо-
живачі

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4

1 Планова виробнича собівартість, у т.ч.: 1166,47 1166,47

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 829,89 829,89

1.1.1 Витрати на придбання палива для виробництва теплової енергії котельнями 689,05 689,05

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для технологічних потреб 76,63 76,63

1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 0,00 0,00

1.1.4 Витрати на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання 0,00 0,00

1.1.5 Собівартість тепловї енергії, виробленої власними установками, що вико-
ристовують нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії 0,00 0,00

1.1.6 Витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господа-
рювання 0,00 0,00

1.1.7 Витрати на холодну воду для технологічних потреб та водовідведення 5,72 5,72

1.1.8 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 58,49 58,49

1.2 Прямі витрати на оплату праці 62,96 62,96

1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 191,32 191,32

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 13,85 13,85

1.3.2 Амортизація 38,02 38,02

1.3.3 Інші прямі витрати 139,45 139,45

1.4 Загальновиробничі витрати, у т. ч.: 82,30 82,30

1.4.1 Витрати на оплату праці 50,44 50,44

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 11,10 11,10

1.4.3 Інші витрати 20,76 20,76

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 27,88 27,88

2.1 Витрати на оплату праці 18,63 18,63

2.2 Відрахування на соціальні заходи 4,10 4,10

2.3 Інші витрати 5,15 5,15

3 Витрати на збут, у т. ч.: 0,00 0,00

3.1 Витрати на оплату праці 0,00 0,00

3.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00

3.3 Інші витрати 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00
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5 Фінансові витрати 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1194,35 1194,35

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00

8 Планований прибуток, у т.ч.: 0,00 0,00

8.1 Податок на прибуток 0,00 0,00

8.2 Резервний капітал та дивіденди 0,00 0,00

8.3 На розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00

8.4 Інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 0,00 0,00

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ 1194,35 1194,35

10 Податок на додану вартість 238,87 238,87

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ 1433,22 1433,22

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

   Додаток 10 
Структура тарифів на теплову енергію / послугу з постачання теплової енергії окремо для кожного  
багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення, вул. Кудрявська, 16, 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 23.04.2020 
(діюча) 

населення інші споживачі

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4

1 Планова виробнича собівартість, у т.ч.: 1038,61 1038,61

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 789,77 789,77

1.1.1 Витрати на придбання палива для виробництва теплової енергії 
котельнями 670,86 670,86

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для технологічних потреб 69,17 69,17

1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 0,00 0,00

1.1.4 Витрати на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарю-
вання 0,00 0,00

1.1.5 Собівартість тепловї енергії, виробленої власними установками, що 
використовують нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії 0,00 0,00

1.1.6 Витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами 
господарювання 0,00 0,00

1.1.7 Витрати на холодну воду для технологічних потреб та водовідведення 3,37 3,37

1.1.8 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 46,37 46,37

1.2 Прямі витрати на оплату праці 63,08 63,08

1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 112,49 112,49

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 13,88 13,88

1.3.2 Амортизація 48,87 48,87

1.3.3 Інші прямі витрати 49,74 49,74

1.4 Загальновиробничі витрати, у т. ч.: 73,27 73,27

1.4.1 Витрати на оплату праці 44,91 44,91

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 9,88 9,88

1.4.3 Інші витрати 18,48 18,48

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 24,85 24,85

2.1 Витрати на оплату праці 16,60 16,60

2.2 Відрахування на соціальні заходи 3,65 3,65

2.3 Інші витрати 4,60 4,60

3 Витрати на збут, у т. ч.: 0,00 0,00

3.1 Витрати на оплату праці 0,00 0,00

3.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00

3.3 Інші витрати 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1063,46 1063,46

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00

8 Планований прибуток, у т.ч.: 0,00 0,00

8.1 Податок на прибуток 0,00 0,00

8.2 Резервний капітал та дивіденди 0,00 0,00

8.3 На розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00

8.4 Інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 0,00 0,00

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ 1063,46 1063,46

10 Податок на додану вартість 212,69 212,69

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ 1276,15 1276,15

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

   Додаток 11 
Структура тарифів на теплову енергію / послугу з постачання теплової енергії окремо для кожного 
багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення, вул. Кудрявська, 27/29, 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 23.04.2020 
(діюча) 

населення інші споживачі

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4

1 Планова виробнича собівартість, у т.ч.: 1038,93 1038,93

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 785,25 785,25

1.1.1 Витрати на придбання палива для виробництва теплової енергії котель-
нями 692,79 692,79

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для технологічних потреб 55,42 55,42

1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 0,00 0,00

1.1.4 Витрати на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання 0,00 0,00

1.1.5 Собівартість тепловї енергії, виробленої власними установками, що ви-
користовують нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії 0,00 0,00

1.1.6 Витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами госпо-
дарювання 0,00 0,00

1.1.7 Витрати на холодну воду для технологічних потреб та водовідведення 2,50 2,50

1.1.8 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 34,54 34,54

1.2 Прямі витрати на оплату праці 62,73 62,73

1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 117,66 117,66

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 13,80 13,80

1.3.2 Амортизація 42,21 42,21

1.3.3 Інші прямі витрати 61,65 61,65

1.4 Загальновиробничі витрати, у т. ч.: 73,29 73,29

1.4.1 Витрати на оплату праці 44,92 44,92

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 9,89 9,89

1.4.3 Інші витрати 18,48 18,48

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 24,84 24,84

2.1 Витрати на оплату праці 16,60 16,60

2.2 Відрахування на соціальні заходи 3,65 3,65

2.3 Інші витрати 4,59 4,59

3 Витрати на збут, у т. ч.: 0,00 0,00

3.1 Витрати на оплату праці 0,00 0,00

3.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00

3.3 Інші витрати 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1063,77 1063,77

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00

8 Планований прибуток, у т.ч.: 0,00 0,00

8.1 Податок на прибуток 0,00 0,00

8.2 Резервний капітал та дивіденди 0,00 0,00

8.3 На розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00

8.4 Інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 0,00 0,00

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ 1063,77 1063,77

10 Податок на додану вартість 212,75 212,75

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ 1276,52 1276,52

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

  Додаток 12 
Структура тарифів на теплову енергію / послугу з постачання теплової енергії окремо для кожного бага-
токвартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення, вул. Михайла Максимовича, 7, 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 
від 23.04.2020 

(діюча) 

населення

грн/Гкал

1 2 3

1 Планова виробнича собівартість, у т.ч.: 820,65

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 618,19

1.1.1 Витрати на придбання палива для виробництва теплової енергії котельнями 607,04

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для технологічних потреб 5,10

1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 0,00

1.1.4 Витрати на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання 0,00

1.1.5 Собівартість тепловї енергії, виробленої власними установками, що використовують не-
традиційні та поновлювальні джерела енергії 0,00

1.1.6 Витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання 0,00

1.1.7 Витрати на холодну воду для технологічних потреб та водовідведення 5,83

1.1.8 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,22

1.2 Прямі витрати на оплату праці 63,00

1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 81,57

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 13,86

1.3.2 Амортизація 53,24

1.3.3 Інші прямі витрати 14,47

1.4 Загальновиробничі витрати, у т. ч.: 57,89

1.4.1 Витрати на оплату праці 35,48

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 7,81

1.4.3 Інші витрати 14,60

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 19,64

2.1 Витрати на оплату праці 13,13

2.2 Відрахування на соціальні заходи 2,89

2.3 Інші витрати 3,62

3 Витрати на збут, у т. ч.: 0,00

3.1 Витрати на оплату праці 0,00

3.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00

3.3 Інші витрати 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 840,29

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00

8 Планований прибуток, у т.ч.: 0,00
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8.1 Податок на прибуток 0,00

8.2 Резервний капітал та дивіденди 0,00

8.3 На розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00

8.4 Інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 0,00

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ 840,29

10 Податок на додану вартість 168,06

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ 1008,35

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

  Додаток 13 
Структура тарифів на теплову енергію / послугу з постачання теплової енергії окремо для кожного 
багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення, вул. Шполянська, 6-а, 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 
від 23.04.2020 

(діюча) 

населення

грн/Гкал

1 2 3

1 Планова виробнича собівартість, у т.ч.: 1563,91

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 966,54

1.1.1 Витрати на придбання палива для виробництва теплової енергії котельнями 886,83

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для технологічних потреб 63,22

1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 0,00

1.1.4 Витрати на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання 0,00

1.1.5 Собівартість тепловї енергії, виробленої власними установками, що використовують не-
традиційні та поновлювальні джерела енергії 0,00

1.1.6 Витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання 0,00

1.1.7 Витрати на холодну воду для технологічних потреб та водовідведення 2,10

1.1.8 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 14,39

1.2 Прямі витрати на оплату праці 63,03

1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 424,01

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 13,87

1.3.2 Амортизація 206,06

1.3.3 Інші прямі витрати 204,08

1.4 Загальновиробничі витрати, у т. ч.: 110,33

1.4.1 Витрати на оплату праці 67,62

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 14,88

1.4.3 Інші витрати 27,83

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 37,41

2.1 Витрати на оплату праці 25,00

2.2 Відрахування на соціальні заходи 5,50

2.3 Інші витрати 6,91

3 Витрати на збут, у т. ч.: 0,00

3.1 Витрати на оплату праці 0,00

3.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00

3.3 Інші витрати 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 1601,32

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00

8 Планований прибуток, у т.ч.: 0,00

8.1 Податок на прибуток 0,00

8.2 Резервний капітал та дивіденди 0,00

8.3 На розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00

8.4 Інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 0,00

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ 1601,32

10 Податок на додану вартість 320,27

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ 1921,59

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

   Додаток 14 
Структура тарифів на теплову енергію / послугу з постачання теплової енергії окремо для кожного 
багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення, узвіз Кудрявський, 2,

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 23.04.2020
(діюча) 

населення інші споживачі

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4

1 Планова виробнича собівартість, у т.ч.: 973,52 973,52

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 740,01 740,01

1.1.1 Витрати на придбання палива для виробництва теплової енергії котель-
нями 660,10 660,10

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для технологічних потреб 58,76 58,76

1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 0,00 0,00

1.1.4 Витрати на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарю-
вання 0,00 0,00

1.1.5 Собівартість тепловї енергії, виробленої власними установками, що 
використовують нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії 0,00 0,00

1.1.6 Витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами 
господарювання 0,00 0,00

1.1.7 Витрати на холодну воду для технологічних потреб та водовідведення 2,41 2,41

1.1.8 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 18,74 18,74

1.2 Прямі витрати на оплату праці 63,08 63,08

1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 101,76 101,76

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 13,88 13,88

1.3.2 Амортизація 45,63 45,63

1.3.3 Інші прямі витрати 42,25 42,25

1.4 Загальновиробничі витрати, у т. ч.: 68,67 68,67

1.4.1 Витрати на оплату праці 42,09 42,09

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 9,26 9,26

1.4.3 Інші витрати 17,32 17,32

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 23,29 23,29

2.1 Витрати на оплату праці 15,55 15,55

2.2 Відрахування на соціальні заходи 3,43 3,43

2.3 Інші витрати 4,31 4,31

3 Витрати на збут, у т. ч.: 0,00 0,00

3.1 Витрати на оплату праці 0,00 0,00

3.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00

3.3 Інші витрати 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00

6 Повна собівартість 996,81 996,81

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00

8 Планований прибуток, у т.ч.: 0,00 0,00

8.1 Податок на прибуток 0,00 0,00

8.2 Резервний капітал та дивіденди 0,00 0,00

8.3 На розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00

8.4 Інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 0,00 0,00

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ 996,81 996,81

10 Податок на додану вартість 199,36 199,36

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ 1196,17 1196,17

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

     Додаток 15 
 Структура тарифів на послугу з постачання гарячої води з урахуванням витрат на утримання та ремонт 

центральних теплових пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт  
індивідуальних теплових пунктів 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 23.04.2020 (діюча) 

населення бюджетні 
установи

інші спо-
живачі

релігійні 
організації

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5 6

1 Планова виробнича собівартість, у тому 
числі: 72,46 66,81 66,34 70,20

1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 72,15 66,50 66,03 69,89

1.1.1 Витрати на придбання теплової енергії для 
надання послуг з постачання гарячої води 60,95 55,30 54,83 58,69

1.1.2 Витрати на питну воду для надання послуг з 
постачання гарячої води 11,20 11,20 11,20 11,20

1.1.3
Частина витрат на утримання (обслуговуван-
ня) та ремонт систем автономного опалення 

та/або індивідуальних теплових пунктів 
0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Загальновиробничі витрати, у т.ч.: 0,31 0,31 0,31 0,31

1.2.1 Витрати на оплату праці 0,19 0,19 0,19 0,19

1.2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,04 0,04 0,04 0,04

1.2.3 Інші витрати 0,08 0,08 0,08 0,08

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 0,11 0,11 0,11 0,11

2.1 Витрати на оплату праці 0,07 0,07 0,07 0,07

2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,02 0,02 0,02 0,02

2.3 Інші витрати 0,02 0,02 0,02 0,02

3 Повна собівартість 72,57 66,92 66,46 70,31

4 Плановий прибуток, у тому числі: 2,30 2,18 2,74 2,05

4.1 Прибуток у тарифі на теплову енергію для 
потреб відповідної категорії споживачів 1,89 1,79 2,25 1,68

4.2 Податок на прибуток 0,41 0,39 0,49 0,37

5 Тарифи на послугу з постачання гарячої 
води, без ПДВ 74,87 69,10 69,19 72,36

6 Податок на додану вартість 14,97 13,82 13,84 14,47

7 Тариф на послугу з постачання гарячої води, 
ПДВ 89,84 82,92 83,03 86,83

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

  Додаток 16 
 Структура тарифів на послугу з постачання гарячої води без урахування витрат на утримання та ре-

монт центральних теплових пунктів, з урахуванням витрат на утримання та ремонт  
індивідуальних теплових пунктів

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 
від 23.04.2020 

(діюча) 

інші споживачі

грн/Гкал

1 2 3

1 Планова виробнича собівартість, у тому числі: 72,25

1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 71,96

1.1.1 Витрати на придбання теплової енергії для надання послуг з постачання гарячої води 56,48

1.1.2 Витрати на питну воду для надання послуг з постачання гарячої води 11,20

1.1.3 Частина витрат на утримання (обслуговування) та ремонт систем автономного опалення 
та/або індивідуальних теплових пунктів 4,28

1.2 Загальновиробничі витрати, у т.ч.: 0,29

1.2.1 Витрати на оплату праці 0,18

1.2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,04

1.2.3 Інші витрати 0,07

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 0,10

2.1 Витрати на оплату праці 0,07

2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,01

2.3 Інші витрати 0,02

3 Повна собівартість 72,35

4 Плановий прибуток, у тому числі: 2,74

4.1 Прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів 2,25

4.2 Податок на прибуток 0,49

5 Тарифи на послугу з постачання гарячої води, без ПДВ 75,09

6 Податок на додану вартість 15,02

7 Тариф на послугу з постачання гарячої води, ПДВ 90,11

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

     Додаток 17 
 Структура тарифів на послугу з постачання гарячої води без урахування витрат на утримання та ре-

монт центральних теплових пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт  
індивідуальних теплових пунктів

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 23.04.2020 (діюча) 

населення бюджетні 
установи

інші спо-
живачі

релігійні орга-
нізації

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5 6

1 Планова виробнича собівартість, у тому числі: 69,28 64,25 63,74 67,43

1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 68,97 63,94 63,43 67,12

1.1.1 Витрати на придбання теплової енергії для 
надання послуг з постачання гарячої води 57,77 52,74 52,23 55,92

1.1.2 Витрати на питну воду для надання послуг з 
постачання гарячої води 11,20 11,20 11,20 11,20

1.1.3
Частина витрат на утримання (обслуговування) 
та ремонт систем автономного опалення та/або 

індивідуальних теплових пунктів 
0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Загальновиробничі витрати, у т.ч.: 0,31 0,31 0,31 0,31

1.2.1 Витрати на оплату праці 0,19 0,19 0,19 0,19

1.2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,04 0,04 0,04 0,04

1.2.3 Інші витрати 0,08 0,08 0,08 0,08

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 0,11 0,11 0,11 0,11

2.1 Витрати на оплату праці 0,07 0,07 0,07 0,07

2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,02 0,02 0,02 0,02

2.3 Інші витрати 0,02 0,02 0,02 0,02

3 Повна собівартість 69,39 64,36 63,85 67,54

4 Плановий прибуток, у тому числі: 2,30 2,18 2,74 2,05

4.1 Прибуток у тарифі на теплову енергію для по-
треб відповідної категорії споживачів 1,89 1,79 2,25 1,68

4.2 Податок на прибуток 0,41 0,39 0,49 0,37

5 Тарифи на послугу з постачання гарячої води, 
без ПДВ 71,69 66,54 66,59 69,59

6 Податок на додану вартість 14,34 13,31 13,32 13,92

7 Тариф на послугу з постачання гарячої води, 
ПДВ 86,03 79,85 79,91 83,51

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

   Додаток 18 
 Структура тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою системи 

автономного опалення, окремо для кожного багатоквартирного будинку, вул. Боткіна, 4,
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 23.04.2020 
(діюча) 

населення інші споживачі

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4

1 Планова виробнича собівартість, у тому числі: 55,02 51,26

1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 54,78 51,04

1.1.1 Витрати на придбання теплової енергії для надання послуг з постачання 
гарячої води 43,52 39,78

1.1.2 Витрати на питну воду для надання послуг з постачання гарячої води 11,20 11,20

1.1.3 Частина витрат на утримання (обслуговування) та ремонт систем авто-
номного опалення та/або індивідуальних теплових пунктів 0,06 0,06

1.2 Загальновиробничі витрати, у т.ч.: 0,24 0,22

1.2.1 Витрати на оплату праці 0,15 0,14

1.2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,03 0,03

1.2.3 Інші витрати 0,06 0,05

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 0,08 0,07

2.1 Витрати на оплату праці 0,05 0,05

2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,01 0,01

2.3 Інші витрати 0,02 0,01

3 Повна собівартість 55,10 51,33

4 Плановий прибуток, у тому числі: 0,00 0,00

4.1 Прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії 
споживачів 0,00 0,00

4.2 Податок на прибуток 0,00 0,00

5 Тарифи на послугу з постачання гарячої води, без ПДВ 55,10 51,33

6 Податок на додану вартість 11,02 10,27

7 Тариф на послугу з постачання гарячої води, ПДВ 66,12 61,60

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

  Додаток 19 
 Структура тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою системи 

автономного опалення, окремо для кожного багатоквартирного будинку, вул. Добрий шлях, 64,
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 
23.04.2020 (діюча) 

населення

грн/Гкал

1 2 3

1 Планова виробнича собівартість, у тому числі: 75,15

1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 74,83

1.1.1 Витрати на придбання теплової енергії для надання послуг з постачання гарячої 
води 63,57

1.1.2 Витрати на питну воду для надання послуг з постачання гарячої води 11,20

1.1.3 Частина витрат на утримання (обслуговування) та ремонт систем автономного 
опалення та/або індивідуальних теплових пунктів 0,06

1.2 Загальновиробничі витрати, у т.ч.: 0,32

1.2.1 Витрати на оплату праці 0,20

1.2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,04

1.2.3 Інші витрати 0,08

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 0,11

2.1 Витрати на оплату праці 0,07

2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,02

2.3 Інші витрати 0,02

3 Повна собівартість 75,26

4 Плановий прибуток, у тому числі: 0,00

4.1 Прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів 0,00

4.2 Податок на прибуток 0,00

5 Тарифи на послугу з постачання гарячої води, без ПДВ 75,26

6 Податок на додану вартість 15,05

7 Тариф на послугу з постачання гарячої води, ПДВ 90,31

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

  Додаток 20 
 Структура тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою системи 

автономного опалення, окремо для кожного багатоквартирного будинку, вул. Кудрявська, 16,
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 
23.04.2020 (діюча) 

населення

грн/Гкал

1 2 3

1 Планова виробнича собівартість, у тому числі: 68,56

1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 68,27

1.1.1 Витрати на придбання теплової енергії для надання послуг з постачання гарячої 
води 56,75

1.1.2 Витрати на питну воду для надання послуг з постачання гарячої води 11,20

1.1.3 Частина витрат на утримання (обслуговування) та ремонт систем автономного 
опалення та/або індивідуальних теплових пунктів 0,32

1.2 Загальновиробничі витрати, у т.ч.: 0,29

1.2.1 Витрати на оплату праці 0,18

1.2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,04

1.2.3 Інші витрати 0,07

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 0,11

2.1 Витрати на оплату праці 0,07

2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,02

2.3 Інші витрати 0,02

3 Повна собівартість 68,67

4 Плановий прибуток, у тому числі: 0,00

4.1 Прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії спо-
живачів 0,00

4.2 Податок на прибуток 0,00

5 Тарифи на послугу з постачання гарячої води, без ПДВ 68,67

6 Податок на додану вартість 13,73

7 Тариф на послугу з постачання гарячої води, ПДВ 82,40

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

   Додаток 21 
 Структура тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою системи 
автономного опалення, окремо для кожного багатоквартирного будинку, вул. Кудрявська, 27/29,

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 



7

РЕКЛАМА Хрещатик Київ
5  червня 2020 р.

№ 40 (5319)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 23.04.2020 
(діюча) 

населення інші споживачі

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4

1 Планова виробнича собівартість, у тому числі: 68,36 63,44

1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 68,07 63,17

1.1.1 Витрати на придбання теплової енергії для надання послуг з постачання 
гарячої води 56,81 51,91

1.1.2 Витрати на питну воду для надання послуг з постачання гарячої води 11,20 11,20

1.1.3 Частина витрат на утримання (обслуговування) та ремонт систем автоном-
ного опалення та/або індивідуальних теплових пунктів 0,06 0,06

1.2 Загальновиробничі витрати, у т.ч.: 0,29 0,27

1.2.1 Витрати на оплату праці 0,18 0,17

1.2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,04 0,04

1.2.3 Інші витрати 0,07 0,06

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 0,11 0,09

2.1 Витрати на оплату праці 0,07 0,06

2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,02 0,01

2.3 Інші витрати 0,02 0,02

3 Повна собівартість 68,47 63,53

4 Плановий прибуток, у тому числі: 0,00 0,00

4.1 Прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії 
споживачів 0,00 0,00

4.2 Податок на прибуток 0,00 0,00

5 Тарифи на послугу з постачання гарячої води, без ПДВ 68,47 63,53

6 Податок на додану вартість 13,69 12,71

7 Тариф на послугу з постачання гарячої води, ПДВ 82,16 76,24

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

  Додаток 22 
 Структура тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою системи ав-
тономного опалення, окремо для кожного багатоквартирного будинку, вул. Михайла Максимовича, 7,

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 
23.04.2020 (діюча) 

населення

грн/Гкал

1 2 3

1 Планова виробнича собівартість, у тому числі: 56,39

1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 56,15

1.1.1 Витрати на придбання теплової енергії для надання послуг з постачання гарячої води 44,89

1.1.2 Витрати на питну воду для надання послуг з постачання гарячої води 11,20

1.1.3 Частина витрат на утримання (обслуговування) та ремонт систем автономного опа-
лення та/або індивідуальних теплових пунктів 0,06

1.2 Загальновиробничі витрати, у т.ч.: 0,24

1.2.1 Витрати на оплату праці 0,15

1.2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,03

1.2.3 Інші витрати 0,06

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 0,09

2.1 Витрати на оплату праці 0,06

2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,01

2.3 Інші витрати 0,02

3 Повна собівартість 56,48

4 Плановий прибуток, у тому числі: 0,00

4.1 Прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів 0,00

4.2 Податок на прибуток 0,00

5 Тарифи на послугу з постачання гарячої води, без ПДВ 56,48

6 Податок на додану вартість 11,30

7 Тариф на послугу з постачання гарячої води, ПДВ 67,78

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

  Додаток 23 
 Структура тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою системи 

автономного опалення, окремо для кожного багатоквартирного будинку, вул. Шполянська, 6-а,
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 
23.04.2020 (діюча) 

населення

грн/Гкал

1 2 3

1 Планова виробнича собівартість, у тому числі: 97,32

1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 96,90

1.1.1 Витрати на придбання теплової енергії для надання послуг з постачання гарячої 
води 85,64

1.1.2 Витрати на питну воду для надання послуг з постачання гарячої води 11,20

1.1.3 Частина витрат на утримання (обслуговування) та ремонт систем автономного 
опалення та/або індивідуальних теплових пунктів 0,06

1.2 Загальновиробничі витрати, у т.ч.: 0,42

1.2.1 Витрати на оплату праці 0,26

1.2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,06

1.2.3 Інші витрати 0,10

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 0,14

2.1 Витрати на оплату праці 0,10

2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,02

2.3 Інші витрати 0,02

3 Повна собівартість 97,46

4 Плановий прибуток, у тому числі: 0,00

4.1 Прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів 0,00

4.2 Податок на прибуток 0,00

5 Тарифи на послугу з постачання гарячої води, без ПДВ 97,46

6 Податок на додану вартість 19,49

7 Тариф на послугу з постачання гарячої води, ПДВ 116,95

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

  Додаток 24 
 Структура тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою системи 

автономного опалення, окремо для кожного багатоквартирного будинку, узвіз Кудрявський, 2,
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 
23.04.2020 (діюча) 

населення

грн/Гкал

1 2 3

1 Планова виробнича собівартість, у тому числі: 64,73

1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 64,45

1.1.1 Витрати на придбання теплової енергії для надання послуг з постачання гарячої 
води 53,15

1.1.2 Витрати на питну воду для надання послуг з постачання гарячої води 11,20

1.1.3 Частина витрат на утримання (обслуговування) та ремонт систем автономного 
опалення та/або індивідуальних теплових пунктів 0,10

1.2 Загальновиробничі витрати, у т.ч.: 0,28

1.2.1 Витрати на оплату праці 0,17

1.2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,04

1.2.3 Інші витрати 0,07

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 0,09

2.1 Витрати на оплату праці 0,06

2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,01

2.3 Інші витрати 0,02

3 Повна собівартість 64,82

4 Плановий прибуток, у тому числі: 0,00

4.1 Прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів 0,00

4.2 Податок на прибуток 0,00

5 Тарифи на послугу з постачання гарячої води, без ПДВ 64,82

6 Податок на додану вартість 12,96

7 Тариф на послугу з постачання гарячої води, ПДВ 77,78

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

  Додаток 25 
Структури тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою індивідуаль-

ного теплового пункту, окремо для кожного багатоквартирного будинку  

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

  
Встановлені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) від 23.04.2020 № 636.
Розміщені на офіційному порталі Києва (www.kyivcity.gov.ua) в підрозділі «Рішення та розпорядження»  

розділу «Київ та міська влада» 01.05.2020.

     Додаток 26 
Тарифи на теплову енергію суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво теплової енергії на 
установках з використанням альтернативних джерел енергії, тарифи на виробництво теплової енергії 

на установках з використанням альтернативних джерел енергії

№ 
з/п Назва суб’єкта Реквізити розпоря-

дження

Теплова енергія, грн з ПДВ за 1 Гкал

Населення Бюджетні 
установи

Інші спо-
живачі

1 ТОВ «МІОС» від 26.02.2020 № 355 - 1537,74 -

2 ТОВ «ДОМОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 
«РОСИЧІ» від 19.02.2020 № 302 - 1537,74 -

3 ТОВ «НОВА ЕРА – ЕНЕРГЕТИЧНА 
ГРУПА» від 26.02.2020 № 352 1240,28 1537,74 -

4 Мале приватне підприємство «ВПК» від 19.02.2020 № 301 - 1537,74 -

5 ТОВ «ВЄНІ ВІДЕ ВІЧЕ» від 26.02.2020 № 351 - 1537,74 -

6 ТОВ «НОВОЗАЙМ-ОСТ» від 19.02.2020 № 300 - 1537,74 -

7
КП «Керуюча компанія з обслугову-

вання житлового фонду Подільського 
району м. Києва»

від 24.02.2020 № 321 1240,28 - -

8 КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» від 26.02.2020 № 350 1127,70* 1425,16* -

9 ТОВ «КИЇВСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕ-
ТИЧНА КОМПАНІЯ» від 11.02.2019 № 234 - - 1838,38

11 ПП «Єврофасадбуд 2» від 19.02.2020 № 303 - 1537,74 -

12 ТОВ «ЕКОБУДТЕХ»  від 24.02.2020 № 322 - 1537,74 -

13 ТОВ «ФІЛАЙТ» від 26.02.2020 № 354 - 1537,74 -

14 ТОВ «Лідерай» від 24.02.2020 № 320 - 1425,05* -

15 ТОВ «Сан Парк» від 11.11.2016 № 1121 1102,92 - 1102,92

*тарифи на виробництво теплової енергії
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Додаток 27

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

Закон України «Про теплопостачання» Закон України «Про питну воду, питне водопостачання 
та водовідведення»

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»
 від 09.11.2017 № 2189-VIII

визначає основні правові, економічні та організаційні засади ді-
яльності на об’єктах сфери теплопостачання та регулює відносини, 
пов’язані з виробництвом, транспортуванням, постачанням та ви-
користанням теплової енергії з метою забезпечення енергетичної 
безпеки України, підвищення енергоефективності функціонування 
систем теплопостачання, створення і удосконалення ринку те-
плової енергії та захисту прав споживачів та працівників сфери 
теплопостачання.

визначає правові, економічні та організаційні засади 
функціонування системи питного водопостачання, спря-
мовані на гарантоване забезпечення населення якісною та 
безпечною для здоров’я людини питною водою.

регулює відносини, що виникають у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг.

Споживач теплової енергії має право на: 
– вибір одного або декількох джерел теплової енергії чи те-

плопостачальних організацій, якщо це можливо за існуючими 
технічними умовами; 

– отримання інформації щодо якості теплопостачання, тарифів, 
цін, порядку оплати, режимів споживання теплової енергії; 

– відшкодування згідно із законодавством збитків, заподі-
яних внаслідок порушення його прав, у разі виконання ним своїх 
зобов’язань відповідно до договору; 

– приєднання до теплової мережі відповідно до нормативно-
правових актів;

– отримання обсягів теплової енергії згідно з параметрами 
відповідно до договорів та стандартів; 

– отримання перерахунку за спожиту теплову енергію з ураху-
ванням здійсненого авансового платежу та показань вузлів обліку 
теплової енергії протягом місяця після закінчення опалювального 
періоду. 

Захист прав споживачів теплової енергії, а також механізм 
реалізації захисту цих прав регулюються цим Законом, Законом 
України «Про захист прав споживачів», іншими нормативно-пра-
вовими актами. 

Споживачі питної води, послуг з питного водопостачання 
та водовідведення мають право на: 

– забезпечення питною водою, якість якої відповідає 
державним стандартам, кількість і режим подачі якої ви-
значаються на договірних засадах в обсязі, не меншому 
від нормативів питного водопостачання; 

– одержання в установленому порядку повної, до-
стовірної, своєчасної інформації про якість питної води, 
зворотних вод, обсяги її реалізації, режими подачі та по-
рядку розрахунку тарифів на послуги централізованого 
водопостачання і водовідведення;

– забезпечення послугами з централізованого водо-
відведення відповідно до нормативів гранично допустимих 
концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання 
забруднюючих речовин;

– організацію та проведення громадського обговорення 
в процесі прийняття рішень з питань питної води, питного 
водопостачання та водовідведення відповідно до закону;

– участь представників громадськості у перевірках, які 
проводяться органами виконавчої влади, з дотриманням 
встановленого режиму перебування на території об’єктів 
питного водопостачання та водовідведення;

– пред’явлення позовів до суду про відшкодування 
збитків, завданих внаслідок постачання неякісної питної 
води, що не відповідає державним стандартам, інших 
порушень законодавства у сфері питної води, питного 
водопостачання та водовідведення;

– підключення в установленому порядку до централі-
зованого водопостачання та водовідведення.

Споживач має право: 
1) одержувати своєчасно та належної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством і умовами укладених договорів;
2) без додаткової оплати одержувати від виконавця житлово-комунальних послуг інформацію про ціни/тарифи, загальну 

вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок надання відповідної послуги, а також про її 
споживчі властивості;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання 
або ненадання житлово-комунальних послуг та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна);

4) на усунення протягом строку, встановленого договорами про надання житлово-комунальних послуг або законодавством, 
виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;

5) на зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за житлово-комунальні послуги у разі їх ненадання, 
надання не в повному обсязі або зниження їхньої якості;

6) на неоплату вартості комунальних послуг (крім постачання теплової енергії) у разі їх невикористання (за відсутності приладів 
обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 
30 календарних днів, за умови документального підтвердження відповідно до умов договорів про надання комунальних послуг;

7) отримувати від управителя, виконавців комунальних послуг штраф у розмірі, визначеному договорами про надання відпо-
відних житлово-комунальних послуг, за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт;

8) на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у встановленому законодавством порядку;
9) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг, зміною їхніх 

споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;
10) без додаткової оплати отримувати від виконавця відповідної послуги чи іншої уповноваженої на розподіл комунальної по-

слуги особи детальний розрахунок розподілу обсягу спожитих комунальних послуг між споживачами багатоквартирного будинку;
11) без додаткової оплати отримувати інформацію про проведені управителем, виконавцем комунальної послуги нарахування 

плати за житлово-комунальні послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі;
12) у встановленому законодавством порядку відключитися від систем централізованого теплопостачання та постачання 

гарячої води;
13) розірвати договір про надання комунальної послуги, попередивши про це виконавця відповідної комунальної послуги не 

менш як за два місяці до дати розірвання договору, за умови допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання 
відповідної послуги. Це право не поширюється на договір про постачання теплової енергії, укладений зі споживачами у багато-
квартирному будинку, крім випадку розірвання такого договору колективним споживачем.

Колективний споживач має право:
1) укладати договір про надання комунальної послуги відповідно до статуту в інтересах споживачів, об’єднаних таким ко-

лективним споживачем;
2) розірвати договір про надання комунальної послуги, укладений ним в інтересах споживачів, об’єднаних таким колективним 

споживачем, попередивши про це виконавця відповідної комунальної послуги не менш як за два місяці до дати розірвання.

Теплопостачальні, теплотранспортні і теплогенеруючі органі-
зації зобов’язані: 

– при зміні тарифів на теплову енергію повідомляти споживача 
письмово або в засобах масової інформації в порядку, встанов-
леному законодавством; 

– забезпечувати надійне постачання обсягів теплової енергії 
відповідно до умов договору та стандартів; 

– здійснювати перерахунок за спожиту теплову енергію із 
споживачами з урахуванням авансового платежу та показань 
приладів комерційного обліку теплової енергії протягом місяця 
після закінчення опалювального періоду; 

– здійснювати технічний облік матеріальних та енергетичних 
ресурсів, а також комерційний облік теплової енергії.

 Теплопостачальні організації, які здійснюють діяльність із по-
стачання теплової енергії з використанням власних теплових мереж, 
зобов’язані забезпечити рівноправний доступ до цих мереж усіх 
суб’єктів господарської діяльності відповідно до укладених договорів. 

У разі наявності технічної можливості, теплопостачальні орга-
нізації, що здійснюють постачання теплової енергії на закріпленій 
території, не мають права відмовити споживачу, який розташований 
на цій території, в укладенні договору.

У разі несвоєчасної сплати платежів за споживання теплової 
енергії, споживач сплачує пеню за встановленими законодавством 
або договором розмірами.

У разі відмови споживача оплачувати споживання теплової 
енергії, заборгованість стягується у судовому порядку.

Підприємства питного водопостачання та централізо-
ваного 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 стічних вод, ресур-
созберігаючих технологій та обладнання, 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 розвитку 
об’єктів централізованого питного водопостачання і водо-
відведення, 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 
водовідведення, що сталося з їх вини;

– вжиття заходів щодо забезпечення населення пит-
ною водою у випадках порушень функціонування систем 
централізованого водопостачання та водовідведення 
(аварійні ситуації);

– вирішення ситуаційних питань, пов’язаних з порушен-
ням функціонування систем централізованого водопос-
тачання та водовідведення (аварійні ситуації) відповідно 
до плану оперативних дій із забезпечення споживачів 
питною водою у відповідному населеному пункті (районі).

Виконавець комунальної послуги зобов’язаний:
1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість комунальних послуг згідно із законодавством та 

умовами договорів про їх надання, у тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або 
міжнародних стандартів;

2) готувати та укладати із споживачем договори про надання комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотри-
мання умов їх виконання згідно з типовим договором;

3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну 
вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок надання відповідної послуги, а також про її 
споживчі властивості та іншу інформацію, передбачену законодавством;

4) своєчасно проводити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період;
5) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру 

плати за комунальні послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в 
інших випадках, визначених договором про надання комунальних послуг;

6) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;
7) виплачувати споживачу штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі, 

визначеному законодавством;
8) своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку 

з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг;
9) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням комунальних 

послуг, що виникли з його вини;
10) у разі укладення індивідуальних договорів про надання комунальних послуг, здійснювати розподіл загальнобудинкового 

обсягу послуг між співвласниками багатоквартирного будинку у передбаченому законодавством та договором порядку;
11) інформувати споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до законодавства.

Постанова Кабінету Міністрів України від 
21.07.2005 № 630 «Про затвердження 

Правил надання послуг з централізованого 
опалення, постачання холодної та гарячої 
води і водовідведення та типового догово-
ру про надання послуг з централізованого 
опалення, постачання холодної та гарячої 

води і водовідведення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 
№ 830 «Про затвердження Правил надання послуги з 
постачання теплової енергії і типових договорів про 

надання послуги з постачання теплової енергії»*

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 
№ 1182 «Про затвердження Правил надання послуги 
з постачання гарячої води та типових договорів про 

надання послуги з постачання гарячої води»*

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690 
«Про затвердження Правил надання послуги з централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення і типових 

договорів про надання послуг з централізованого водопостачання 
та централізованого водовідведення»*

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

регулюють відносини між суб’єктом господарювання, що 
провадить господарську діяльність з постачання теплової 
енергії (виконавець), та індивідуальним і колективним спо-
живачем (споживач), який отримує або має намір отримати 
послугу з постачання теплової енергії та визначають вимоги 
до якості послуги, одиниці виміру обсягу спожитої споживачем 
теплової енергії, порядок оплати.

регулюють відносини між суб’єктом господарювання, що 
провадить господарську діяльність з постачання гарячої води 
(виконавець), та індивідуальним і колективним споживачем 
(споживач), який отримує або має намір отримати послугу 
з постачання гарячої води та визначають вимоги до якості 
послуги, одиниці виміру обсягу спожитої споживачем гарячої 
води, порядок оплати.

регулюють відносини між суб’єктом господарювання, що провадить 
господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або центра-
лізованого водовідведення (виконавець), та індивідуальним і колективним 
споживачем (споживач), який отримує або має намір отримувати послуги 
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 
(послуги), а також визначеною власником (співвласниками) особою, що 
здійснює розподіл обсягів послуг.

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 затверджених 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 прожи-
вання, роботи, лікування, навчання, проходження 
військової служби, відбування покарання); 

2) усунення виконавцем виявлених недоліків 
у наданні послуг; 

3) несплату вартості послуг за період тимча-
сової 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 про-
тягом 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 ре-
монт (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 не-
надання та отримання компенсації за перевищення 
строків проведення аварійно-відбудовних робіт; 

10) відшкодування збитків, завданих його майну 
та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю 
чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або 
ненадання послуг. 

Споживач має також інші права відповідно до 
законодавства.

Споживач має право:
1) своєчасно одержувати послугу належної якості відповідно 

до законодавства та договору;
2) без додаткової оплати одержувати від виконавця інфор-

мацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, 
структуру ціни/тарифу, порядок оплати, норми споживання та 
порядок надання послуги, а також про її споживчі властивості;

3) на перевірку кількості та якості послуги у встановленому 
законодавством порядку;

4) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, 
заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного 
надання або ненадання послуги та незаконного проникнення 
в належне йому житло (на інший об’єкт нерухомого майна);

5) на обрання однієї з моделей організації договірних від-
носин з виконавцем;

6) на усунення протягом строку, встановленого договором 
або законодавством, виявлених недоліків у наданні послуги;

7) на зменшення у встановленому законодавством порядку 
розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в 
повному обсязі або зниження її якості;

8) отримувати від виконавця штраф у розмірі, визначеному 
законодавством та договором, за перевищення нормативних 
строків проведення аварійно-відновних робіт;

9) без додаткової оплати отримувати від виконавця чи іншої 
уповноваженої на розподіл послуги особи детальний розра-
хунок розподілу обсягу спожитої послуги між споживачами 
багатоквартирного будинку;

10) без додаткової оплати отримувати інформацію про 
проведені виконавцем нарахування плати за послугу (з роз-
поділом за періодами та видами нарахувань) та отримані від 
споживача платежі;

11) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з 
порушенням порядку надання послуги, зміною її споживчих 
властивостей та перевищенням строків проведення аварій-
но-відновних робіт;

12) у встановленому законодавством порядку відключи-
тися від систем (мереж) централізованого теплопостачання 
(централізованого опалення);

13) отримувати перерахунок за спожиту теплову енергію 
з урахуванням здійсненого авансового платежу та показань 
вузлів обліку теплової енергії протягом одного місяця після 
закінчення опалювального періоду;

14) на вибір одного або декількох джерел теплової енергії 
чи теплопостачальних організацій, якщо це можливо за іс-
нуючими технічними умовами;

15) звертатися до суду в разі порушення виконавцем 
умов договору.

Колективний споживач має право:
1) укладати договір про надання послуги відповідно до 

статуту в інтересах споживачів, об’єднаних таким колектив-
ним споживачем;

2) розірвати договір, укладений ним в інтересах споживачів, 
об’єднаних таким колективним споживачем, попередивши про 
це теплопостачальну організацію не менш як за два місяці до 
дати розірвання, за умови допуску виконавця для здійснення 
технічного припинення надання відповідної послуги.

Споживач має право:
1) одержувати своєчасно та належної якості послугу згідно 

із законодавством та умовами договору;
2) без додаткової оплати одержувати від виконавця інфор-

мацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, 
структуру ціни/тарифу, порядок оплати, норми споживання та 
порядок надання послуги, а також про її споживчі властивості;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, 
заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного 
надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в 
належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна);

4) на усунення протягом строку, встановленого договором 
або законодавством, виявлених недоліків у наданні послуги;

5) на зменшення у встановленому законодавством порядку 
розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в 
повному обсязі або зниження її якості;

6) на обрання однієї з моделей організації договірних від-
носин з виконавцем;

7) на неоплату вартості послуги у разі її невикористання (за 
відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності 
в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) 
споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови 
документального підтвердження відповідно до умов договору;

8) отримувати від виконавця штраф у розмірі, визначеному 
договором, за перевищення нормативних строків проведення 
аварійно-відновних робіт;

9) на перевірку кількості та якості послуги у встановленому 
законодавством порядку;

10) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з по-
рушенням порядку надання послуги, зміною її споживчих 
властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-
відновних робіт;

11) без додаткової оплати отримувати від виконавця або 
іншої особи, яка здійснює розподіл обсягів послуги, детальний 
розрахунок розподілу обсягу спожитої послуги між споживачами 
багатоквартирного будинку;

12) без додаткової оплати отримувати інформацію про 
проведені виконавцем нарахування плати за послугу (з роз-
поділом за періодами та видами нарахувань) та отримані від 
споживача платежі;

13) у встановленому законодавством порядку відключатися 
від систем (мереж) постачання гарячої води;

14) розірвати договір, попередивши про це виконавця не 
менш як за два місяці до дати розірвання, за умови допуску ви-
конавця для здійснення технічного припинення надання послуги;

15) звертатися до суду в разі порушення виконавцем умов 
договору.

Колективний споживач має право:
1) укладати договір відповідно до статуту в інтересах спо-

живачів, об’єднаних таким колективним споживачем;
2) розірвати договір, укладений ним в інтересах споживачів, 

об’єднаних таким колективним споживачем, попередивши про 
це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання, за 
умови допуску виконавця для здійснення технічного припинення 
надання послуги;

3) звертатися до суду в разі порушення виконавцем умов 
договору.

Споживач має право:
1) підключення в установленому порядку до системи централізованого 

водопостачання та водовідведення;
2) забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним санітар-

ним нормам та правилам, кількість і режим постачання якої визначаються 
на договірних засадах відповідно до нормативів питного водопостачання;

3) одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної 
інформації про якість питної води та режим її постачання;

4) забезпечення послугами з централізованого водовідведення відповід-
но до нормативів гранично допустимої концентрації та нормативів гранично 
допустимого скидання забруднюючих речовин;

5) пред’явлення позовів до суду про відшкодування збитків, завданих 
внаслідок постачання неякісної питної води, що не відповідає державним 
санітарним нормам та правилам, інших порушень вимог законодавства у 
сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;

6) своєчасне одержання послуг належної якості згідно із законодавством 
і договором;

7) одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про тарифи, 
розмір місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання та порядок 
надання послуг, а також про їх споживчі властивості;

8) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його 
життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання по-
слуги та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт 
нерухомого майна);

9) усунення протягом строку, встановленого договором або законодав-
ством, виявлених недоліків у наданні послуг;

10) зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за 
послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

11) неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності при-
ладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому 
об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних 
днів за умови документального підтвердження відповідно до умов договору;

12) отримання від виконавців штрафу за перевищення нормативних 
строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі, визначеному за-
конодавством або договором;

13) проведення перевірки кількості та якості послуг у встановленому 
законодавством порядку;

14) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням по-
рядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням 
строків проведення аварійно-відновних робіт;

15) отримання без додаткової оплати від виконавця або визначеної 
власником (співвласниками) особи, що здійснює розподіл обсягів послуг, 
детального розрахунку такого розподілу;

16) отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконав-
цем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами 
нарахувань) та отримані від споживача платежі;

17) розірвання договору про надання послуг за умови попередження про 
це виконавця не менш як за два місяці до дати його розірвання та допуску 
виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.

Колективний споживач має право:
1) укладати договір відповідно до свого статуту в інтересах споживачів, 

об’єднаних таким колективним споживачем.
2) розірвати договір, укладений ним в інтересах споживачів, об’єднаних 

таким колективним споживачем, попередивши про це виконавця не менш 
як за два місяці до дати розірвання.
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РЕКЛАМА Хрещатик Київ
5  червня 2020 р.

№ 40 (5319)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ»

код згідно з ЄДРПОУ: 22808435,
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я 

та по батькові 
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я 

та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та 
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовля-
ються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку 

у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкт господарювання.
Юридична адреса: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38. 

Контактний номер телефону: (0332) 20-01-24
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної    

особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція автозаправної станції (АЗС) під автозаправний комплекс (АЗК) за 

адресою: вул. Глибочицька, 12, в Шевченківському р-ні м. Києва.
Планованою діяльністю передбачається реконструкція існуючої АЗС під АЗК з 

пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, обладнанням та спорудами 
для прийому, зберігання та відпуску рідкого моторного палива, а також влаштування 
підсобно-виробничих і побутових будівель і споруд, що забезпечуватимуть його 
нормальну експлуатацію.

На проєктованому АЗК передбачається здійснювати приймання, зберігання та 
відпуск нафтопродуктів (різних марок бензину і дизельного палива) та скрапленого 
вуглеводного газу (пропан-бутану). В будівлі АЗК з пунктом сервісного обслуговування 
водіїв та пасажирів передбачається влаштування торгового залу із зоною продажу 
супутніх товарів промислової та продовольчої груп в розфасованій упаковці та зоною 
для швидкого харчування відвідувачів.

Режим роботи на АЗС:
– кількість робочих днів – 365;
– кількість робочих змін – 3;
– кількість робочих годин у зміну – 8.
Технічна альтернатива 1.
Проєктними рішеннями передбачається, для прийому та зберігання рідкого мото-

рного палива, встановлення підземних резервуарів загальною місткістю до 100 м3.  
Даною технічною альтернативою розглянуто декілька альтернативних варіантів 

по обладнанню резервуарного парку: застосування обладнання постачальників 
різних компаній-виробників, різною одиничною ємністю. При виборі прийнятого 
до встановлення обладнання аналізувалися наступні параметри: надійність роботи 
устаткування; витрати на будівництво та експлуатацію; підвищений рівень безпеки 
при експлуатації обладнання. Прийняте до встановлення обладнання є найбільш 
оптимальним з фінансової, технічної, екологічної та економіко-соціальної перспектив.

Технічна альтернатива 2.
Технічна альтернатив розглядає встановлення на АЗК наземних резервуарів для 

зберігання нафтопродуктів проектною місткістю резервуарного парку до 80 м3. 
* суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територі-

альних альтернатив.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Реалізація планованої діяльності планується в Шевченківському р-ні м. Києва по 

вул. Глибочицька, 12, на земельній ділянці площею 0,1049 га (кадастровий номер 
8000000000:91:132:0008) з цільовим призначенням: для будівництва, експлуатації 
та обслуговування автозаправного комплексу. Дана земельна ділянка використо-
вуються ТОВ «ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ» на підставі договору оренди з Київською 
міською радою від 29.11.13 р., реєстровий № 5924.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива не розглядається, оскільки планована діяльність 

здійснюватиметься в межах існуючої АЗС, де наявні інженерні комунікації, будівлі та 
споруди з необхідною інфраструктурою для нормального функціонування.

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територі-
альних альтернатив.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності, обумовлений 

наданням послуг по заправці автомобілів якісним пальним, збільшенням надходжень 
у місцевий та державний бюджет, зайнятості місцевого населення.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

АЗК ТОВ «ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ», який планується розташувати по вул. Гли-
бочицька, 12, в Шевченківському р-ні м. Києва, представлятиме собою комплекс 
будівель, споруд та обладнання для приймання, зберігання та відпуску нафтопродуктів 
(різних марок бензину та дизельного палива). На АЗС виконуватимуться такі основні 
технологічні процеси: приймання палива із автомобільного транспорту; зберігання 
палива у резервуарах та відпуск палива споживачам в автомобілі різних типів. 

Доставка нафтопродуктів здійснюватиметься автоцистернами, із яких паливо через 
швидкороз’ємні муфти по трубопроводах зливатиметься в підземні резервуари. Ре-
зервуарний парк складається з підземних резервуарів загальною місткістю до 100 м3.

Резервуари укомплектовані необхідною запірною арматурою, дихальними клапа-
нами, оглядовими пристроями. Дихальні клапани забезпечують підтримання тиску в 

резервуарах на рівні до 25 кПа. Заправлення автомобілів рідким моторним паливом 
здійснюватиметься через дві двохсторонні паливо-роздавальні колонки (ПРК). Для 
захисту навколишнього середовища проєктом передбачається газовирівнювальна 
система «резервуар-автоцистерна» та «ПРК-резервуар» (повернення парів).

До складу операторської входять: зала обслуговування з влаштуванням зони 
споживання їжі та зони з продажу супутніх товарів; складські приміщення; гардероб 
персоналу з душовою та санвузлом; санвузол для маломобільних верств населення; 
санвузли для відвідувачів та інші допоміжні приміщення.

В приміщенні торгового залу планується розміщення зони споживання їжі до 30 
посадкових місць, заснованому на принципі швидкого обслуговування відвідувачів. 
Процес приготування їжі в закладі полягає в доготувуванні напівфабрикатів шляхом 
їх підігрівання у мікрохвильових печах, грилі, пароконвектоматах та реалізації у 
споживчій тарі. Компонування технологічного обладнання приміщення підготовки 
їжі забезпечить поточність технологічного процесу готування їжі. Для зберігання 
продуктів передбачені комора сухих продуктів, холодильні та морозильні камери. 

Планований річний обсяг реалізації палива на АЗК після реконструкції: 
– бензин різних марок – 1050 т/рік; 
– дизельне паливо – 1120 т/рік; 
Інженерне забезпечення – згідно з технічними умовами:
– водопостачання – централізоване (від міської мережі);
– водовідведення господарсько-побутових стоків – централізоване (в міську 

каналізаційну мережу),
– водовідведення господарсько-побутових та виробничих (після жировловлювачів) 

стоків – централізоване (в міську каналізаційну мережу),
– електропостачання – від існуючої ЗТП; для забезпечення живлення АЗС під час 

відключення електроенергії передбачається резервний дизель-генератор;
– опалення – електричне.
Транспортне забезпечення – заїзд та виїзд на ділянку передбачено з вул. Глибо-

чицька. Проїзд автотранспорту по території автозаправного комплексу передбачено 
з одностороннім рухом автотранспорту. 

Для розміщення автомобілів відвідувачів на території АЗК передбачена відкрита 
стоянка. 

Кількість створених робочих місць на об’єкті – 17.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Підприємство відноситься до об’єктів, для яких екологічні, санітарно-епідеміо-

логічні, протипожежні та інші обмеження приведені в діючих державних екологічних 
нормативних документах, будівельних, санітарних і протипожежних нормах.

Екологічні обмеження:
– при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохорон-

ного законодавства;
– викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися при наявності 

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 та 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, тран-
спортування та монтаж; 

5) проводити два рази на рік перевірку стану внутрішньобудинкових систем багато-
квартирного 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 ма-
сової 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 внутріш-
ньобудинкових інженерних систем та/або інженерного обладнання, що розташовані за 
межами багатоквартирного будинку або житлового будинку (у разі його особистого звер-
нення – 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 під-
тверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, 
навчання, проходження військової служби, відбування покарання); 

15) звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати компенсацію за 
перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт; 

16) проводити перерахунок розміру плати за надання послуг у разі ненадання їх, надан-
ня 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 несправ-
ностей, 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 відпо-
відно до законодавства 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 спеці-
альним 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.

Виконавець зобов’язаний:
1) забезпечувати своєчасність надання, 

безперервність і належну якість послуги згідно 
із законодавством та умовами договорів 
про її надання, зокрема шляхом створення 
системи управління якістю відповідно до 
національних або міжнародних стандартів;

2) забезпечувати надійне постачання 
обсягів теплової енергії відповідно до умов 
договору та стандартів;

3) у міжопалювальний період проводити 
підготовку об’єктів житлово-комунального 
господарства до експлуатації в осінньо-
зимовий період;

4) готувати та укладати із споживачем 
договір про надання послуги відповідно 
до обраної споживачем моделі договірних 
відносин;

5) без додаткової оплати надавати в 
установленому законодавством порядку 
необхідну інформацію про ціни/тарифи, за-
гальну вартість місячного платежу, структуру 
ціни/тарифу, норми споживання та порядок 
надання відповідної послуги, а також про її 
споживчі властивості та іншу інформацію, 
передбачену законодавством;

6) розглядати у визначений законодав-
ством строк претензії та скарги споживачів 
і проводити відповідні перерахунки розміру 
плати за послугу в разі її ненадання, надання 
не в повному обсязі, несвоєчасно або надання 
послуги неналежної якості, а також в інших 
випадках, визначених договором;

7) своєчасно реагувати на виклики спо-
живачів, підписувати акти-претензії, вести 
облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку 
з порушенням порядку надання послуги;

8) своєчасно та власним коштом проводити 
роботи з усунення виявлених неполадок, 
пов’язаних з наданням послуги, що виникли 
з його вини;

9) у разі укладення індивідуальних до-
говорів про надання послуг здійснювати 
розподіл загальнобудинкового обсягу спо-
житої теплової енергії між співвласниками 
багатоквартирного будинку згідно з Мето-
дикою розподілу між споживачами обсягів 
спожитих у будівлі комунальних послуг та 
договорами;

10) інформувати споживачів про намір 
зміни цін/тарифів на послугу відповідно до 
Порядку інформування споживачів про намір 
зміни цін/тарифів на комунальні послуги з 
обґрунтуванням такої необхідності;

11) вживати заходів до ліквідації аварій, 
усунення порушень якості послуг у строк, 
встановлений договором, але не більше 
семи діб;

12) виплачувати споживачу штраф за 
перевищення встановлених строків про-
ведення аварійно-відновних робіт у розмірі, 
визначеному договором.

Виконавець зобов’язаний:
1) забезпечувати своєчасність надання, 

безперервність і відповідну якість послуги 
згідно із законодавством та умовами дого-
ворів, зокрема шляхом створення системи 
управління якістю відповідно до національних 
або міжнародних стандартів;

2) готувати та укладати із споживачем 
договір відповідно до обраної споживачем 
моделі договірних відносин;

3) без додаткової оплати надавати в 
установленому законодавством порядку 
необхідну інформацію про ціни/тарифи, за-
гальний розмір місячного платежу, структуру 
ціни/тарифу, норми споживання та порядок 
надання послуги, її споживчі властивості, 
а також іншу інформацію, передбачену 
законодавством;

4) в міжопалювальний період проводити 
підготовку об’єктів житлово-комунального 
господарства до експлуатації в осінньо-
зимовий період;

5) розглядати у визначений законодав-
ством строк претензії та скарги споживачів 
і проводити відповідні перерахунки розміру 
плати за послугу в разі її ненадання, надання 
не в повному обсязі, несвоєчасно або не-
належної якості, а також в інших випадках, 
визначених договором;

6) вживати заходів до ліквідації аварій, 
усунення порушень якості послуг у строк, 
встановлений договором, але не більше 
семи діб;

7) виплачувати споживачу штраф за 
перевищення встановленого строку про-
ведення аварійно-відновних робіт у розмірі, 
визначеному договором;

8) своєчасно реагувати на виклики спо-
живачів, підписувати акти-претензії, вести 
облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку 
з порушенням порядку надання послуги;

9) своєчасно та за власний рахунок про-
водити роботи з усунення виявлених непо-
ладок, пов’язаних з наданням послуги, що 
виникли з його вини;

10) у разі укладення індивідуальних до-
говорів здійснювати розподіл загально-
будинкового обсягу послуги між співвлас-
никами багатоквартирного будинку згідно 
з Методикою розподілу між споживачами 
обсягів спожитих у будівлі комунальних 
послуг та договором;

11) інформувати споживачів про намір 
зміни цін/тарифів на послугу відповідно 
до порядку інформування споживачів про 
намір зміни цін/тарифів на комунальні по-
слуги з обґрунтуванням такої необхідності, 
затвердженого Мінрегіоном.

Виконавець зобов’язаний:
1) забезпечувати виробництво та постачання споживачам питної 

води відповідно до умов договору;
2) вживати заходів до забезпечення питною водою у разі порушення 

функціонування систем централізованого водопостачання та водо-
відведення (аварійні ситуації);

3) вирішувати питання, пов’язані з порушенням функціонування 
систем централізованого водопостачання та водовідведення (ава-
рійні ситуації), відповідно до плану оперативних дій із забезпечення 
споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі);

4) відшкодовувати збитки, завдані юридичним і фізичним особам 
внаслідок порушення вимог законодавства у сфері питної води, 
питного водопостачання та централізованого водовідведення, що 
сталося з його вини;

5) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відпо-
відну якість послуг згідно із законодавством та умовами договору, в 
тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно 
до національних або міжнародних стандартів;

6) готувати та укладати із споживачем договори з визначенням 
відповідальності за дотримання їх умов;

7) надавати без додаткової оплати в установленому законодав-
ством порядку необхідну інформацію про тарифи, розмір місячного 
платежу, структуру тарифу, норми споживання та порядок надання 
послуг, а також про їх споживчі властивості та іншу інформацію, 
передбачену законодавством;

8) своєчасно проводити підготовку об’єктів житлово-комунального 
господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період;

9) розглядати у визначений законодавством строк претензії 
та скарги споживача і проводити відповідні перерахунки розміру 
плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, 
несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, ви-
значених договором;

10) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості 
послуг у строки, встановлені законодавством;

11) виплачувати споживачеві штраф за перевищення нормативних 
строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі ____відсотків 
середньомісячної плати за послугу за попередні 12 місяців (якщо 
попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час 
споживання послуги) за кожну добу такого перевищення;

12) своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати 
акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з 
порушенням порядку надання послуг;

13) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення 
виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли 
з його вини;

14) здійснювати розподіл загальнобудинкового обсягу послуг між 
споживачами у передбаченому законодавством та договором порядку;

15) інформувати споживачів про намір зміни тарифів на послуги 
відповідно до законодавства;

16) відшкодовувати збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю 
або здоров’ю споживача внаслідок неналежного надання або нена-
дання послуги та незаконного проникнення в належне йому житлове 
приміщення (інший об’єкт нерухомого майна);

17) самостійно здійснювати перерахунок вартості послуг за період 
ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг, 
а також сплачувати неустойку (штраф, пеню) у розмірі ____ відсотків 
суми здійсненого перерахунку вартості послуги.

*зазначені Правила застосовуються за умови укладення договорів про надання відповідних послуг згідно із Законом України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII

Додаток 28
Місце та порядок отримання інформації

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) (далі – КМДА) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП)

КБУ «Контактний 
центр міста Києва»

Виконавці послуг

Запити на інформацію.
Можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі. Зокрема:
поштою – на адресу: 01044, Київ-044, вул. Хрещатик, 36 (на конверті вказати: «Інформаційний запит»);
факсом – за номерами: (044) 202-71-18;
телефоном – за номерами: (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.kyivcity.gov.ua), або оформлений у довільній формі.
З Порядком складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до КМДА, та надання відпо-

відей на них, можна ознайомитися на офіційному вебсайті КМДА (www.kyivcity.gov.ua) в розділі «Публічна інформація».

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 осо-
бистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи 
особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). 
Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. У зверненні має 

бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, 
зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. В електронному зверненні також має бути зазначено 
електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку 
з ним). Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з 
якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Прийом громадян здійснюється відділом особистого прийому громадян, за адресою:
вул. Хрещатик, 36, open space (відкритий простір).
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 13.45.
Телефон відділу особистого прийому громадян: (044) 202-75-94.
Е-пошта: zvernen@kmda.gov.ua.

Для отримання інформації щодо тарифів ТОВ «Євро-ре-
конструкція», ПрАТ «АК «Київводоканал», а також інших ви-
конавців послуг – ліцензіатів НКРЕКП необхідно звертатися 
безпосередньо до НКРЕКП: 

Адреса: 03057 м. Київ, 
вул. Смоленська, 19,
вебсайт: www.nerc.gov.ua;
тел.: (044) 204-48-27; 204-70-72;
e-mail: box@nerc.gov.ua.

Зареєструвати 
звернення можна 
за багатоканальним 
телефоном 15-51 (зі 
стаціонарного та мо-
більного) або (044) 
205-73-37 (з міжмісь-
кого) або залишити 
своє звернення через 
веб-сайт «Контактного 
центру міста Києва» 
(www.1551.gov.ua) та 
мобільного додатку 
«КМДА 1551».

Виконавець послуг зобов’язаний надавати в 
установленому законодавством порядку необхідну 
інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість 
місячного платежу, структуру ціни/тарифу, нор-
ми споживання та порядок надання відповідної 
послуги, а також про її споживчі властивості та 
іншу інформацію, передбачену законодавством.

З переліком виконавців послуг (ліцензіатів 
КМДА) можна ознайомитися на сайті Департа-
менту житлово-комунальної інфраструктури:  
www.dzki.kyivcity.gov.ua в розділі «Довідник».
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності з 
його умовами) та не перевищувати граничнодопустимих нормативів;

– відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні 
передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для по-
дальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення;

– виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.
Санітарно-гігієнічні обмеження:
– експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-

гігієнічними нормами та правилами;
– дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Дер-

жавних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96);
– рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового 

забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ.
– дотримання вимог Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації 

м. Києва, Правил приймання поверхневого стоку в київську міську дощову каналізацію;
– дотримання вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до без-

печності та якості харчових продуктів».
Інші обмеження:
– дотримання правил пожежної безпеки.
Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації 

об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні захисні та інші заходи щодо 
умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та 
санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний 
і не потребує додаткових екологічних обмежень.

Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно альтернативі 1, за винятком додаткових вимог щодо вибухо– та по-

жежної безпеки. 
Щодо територіальної альтернативи 1.
– територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та 

промисловою інфраструктурою (забудовою), яка склалася на території планованої 
діяльності та поряд з нею;

– забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу шкід-
ливих факторів на цій межі;

– використання земельних площ в межах земельних ділянок, наданих у користу-
вання у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за аль-

тернативами:
Щодо технічної альтернативи 1.
Інженерна підготовка території включає планування майданчику з дотриманням 

нормативних розривів до існуючих інженерних комунікацій та споруд. До початку 
будівництва проводяться земляні роботи, роботи по підключенню до існуючих ме-
реж водопостачання та водовідведення, а також електропостачання будівельного 
майданчика.

Проєктні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати 
раціональне використання ґрунту та водних ресурсів, а також будуть передбачені 
захисні та компенсаційні заходи.

Об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятки архітектури, історії і культури відсутні.
Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно альтернативі 1, крім певних відмінностей, пов’язаних з установкою 

наземних ємностей для зберігання нафтопродуктів.
Щодо територіальної альтернативи 1.
Дотримання проектних рішень в період будівництва і експлуатації, що забез-

печуватиме раціональне використання природних ресурсів. 
Передбачити охоронні, захисні та компенсаційні заходи.
Щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1.
В процесі будівництва/реконструкції та експлуатації об’єкту планованої діяльності 

можливі наступні види впливу на:
– клімат і мікроклімат: незначний вплив;
– повітряне середовище – забруднення повітря викидами забруднюючих речовин, 

рівень якого не перевищуватиме ГДК на межі санітарно-захисної зони; джерелами 
впливу під час проведення будівельних робіт та при монтажі обладнання буде задіяна 
спецтехніка, обладнання та механізми, вплив матиме локальний та короткостроко-

вий характер; джерелами утворення забруднюючих речовин на період експлуатації 
об’єкта будуть: резервуари для прийому та зберігання бензину та дизельного палива, 
а також ПРК для відпуску різних видів палива; 

– водне середовище – утворення господарсько-побутових та зливових стоків, 
відведення яких після очищення у локальних очисних спорудах передбачається у 
мережі каналізації; за умови дотримання проектних рішень вплив на водне серед-
овище буде знаходитись в межах вимог діючого законодавства;

– ґрунт та геологічне середовище – можливий вплив при проведенні будівель-
но-монтажних робіт; з метою запобігання негативного впливу на ґрунт проектом 
передбачається використання для зберігання палива резервуарів з антикорозійним 
захистом посиленого типу, оснащення площадки контейнерами для побутових і 
будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів;

– рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти – об’єкт планованої діяльності 
розміщуватиметься у межах антропогенно-трансформованих територій, тому вплив 
на рослинний та тваринний світ буде мінімальний; об’єкти природно-заповідного 
фонду в зоні впливу об’єкту планованої діяльності відсутні;

– навколишнє соціальне середовище – створення нових робочих місць, надхо-
дження коштів у місцевий та державний бюджет;

– утворення відходів – відходи, що утворюватимуться (відпрацьовані лампи, за-
лишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти, матеріали 
обтиральні відпрацьовані, суміш речовин мастильних та масел нафтових, одержана 
від вилучення масел із вод стічних, залишки, одержані у процесі вилучення піску, 
спецодяг зношений, спецвзуття зношене, вловлені неімульгіровні жири і рослині 
масла, тверді побутові відходи) передбачається тимчасово зберігати у спеціально 
призначених місцях з наступною їх передачею на утилізацію та захоронення спеці-
алізованим організаціям згідно договорів.

Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно альтернативі 1, за винятком ймовірного збільшеного обсягу викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та більш значної ймовірності ви-
никнення та розвитку аварійних ситуацій, та певних відмінностей щодо впливу на 
ґрунти, пов’язаних з установкою наземних ємностей для зберігання нафтопродуктів. 

Щодо територіальної альтернативи 1.
Здійснення запланованої діяльності в межах існуючої земельної ділянки не спри-

чинить значного негативного впливу на оточуюче середовище та здоров’я населення. 
Санітарно-захисна зона для даного об’єкту по відношенню до житлово-громадської 

забудови витримується. Викиди від АЗК, що проектується, а також рівні шуму, вібрації, 
ультразвуку та електромагнітних випромінювань на межі СЗЗ не перевищуватимуть 
гігієнічні нормативи. Об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятки архітектури, 
історії і культури на території відсутні.

В проєкті прийняті та враховані санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні 
та територіальні обмеження згідно чинного законодавства України.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та під-
лягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину 
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

Планова діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля згідно із ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»:

– ч. 3 п. 4 абз. 2 поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів 
їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або 
газоподібних) 15 кубічних метрів і більше».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного 
негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає вклю-

ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідно із ст. 6 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» № 2059 VII від 23 травня 2017 року. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на 
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
– проведення громадського обговорення планованої діяльності;
– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на до-
вкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови 
її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки 
впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості 
для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які 
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, 
а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні 
про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному 
веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому 
органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження 
і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності. 
Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої 

діяльності буде:
Дозвіл на виконання будівельних робіт згідно ст. 37 Закону України «Про регу-

лювання містобудівної діяльності»
 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля»)
що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, 

обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної адміністрації),

Поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28,
електронна адреса: andrii.vergelis@kmda.gov.ua,

тел.: (044) 366-64-15.
Контактна особа: Вергеліс Андрій Васильович.

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, 
номер телефону та контактна особа)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ»

код згідно з ЄДРПОУ: 22808435,
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, 

ім’я та по батькові 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, 

ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та 
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовля-
ються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку 

у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкт господарювання. 
Юридична адреса: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38. 

Контактний номер телефону: (0332) 20-01-24
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 

особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція автозаправної станції (АЗС) під автозаправний комплекс (АЗК) з 

встановленням обладнання для СВГ за адресою: вул. Юрія Іллєнка, 50, в Шевчен-
ківському р-ні м. Києва.

Планованою діяльністю передбачається реконструкція існуючої АЗС під АЗК з 
пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, обладнанням та спорудами 
для прийому, зберігання та відпуску рідкого моторного палива, обладнання для 
заправки автомобілів СВГ а також влаштування підсобно-виробничих і побутових 
будівель і споруд, що забезпечуватимуть його нормальну експлуатацію.

На проєктованому АЗК передбачається здійснювати приймання, зберігання та 
відпуск нафтопродуктів (різних марок бензину і дизельного палива) та скрапленого 
вуглеводного газу (пропан-бутану). В будівлі АЗК з пунктом сервісного обслуговування 
водіїв та пасажирів передбачається влаштування торгового залу із зоною продажу 
супутніх товарів промислової та продовольчої груп в розфасованій упаковці та зоною 
для швидкого харчування відвідувачів.

Режим роботи на АЗС:
– кількість робочих днів – 365;
– кількість робочих змін – 3;
– кількість робочих годин у зміну – 8.
Технічна альтернатива 1.
Проведення реконструкції АЗС із встановленням обладнання, призначеного для 

заправки автомобілів зрідженим вуглеводневим газом (суміш пропану та бутану) у складі: 
– підземний резервуар для накопичування і видачі СВГ ємністю 19,95 м3;
– насос з вибухозахищеним електродвигуном;
– фільтр сітчастий для очищення СВГ;
– штуцери для подачі СВГ з автоцистерни в резервуар;
– запірна, регулююча і запобіжна арматура;
– прилади контролю та автоматики;
– технологічні трубопроводи.
Технічна альтернатива 2.
Технічна альтернатива впроваджувальної діяльності розглядає встановлення на 

АЗС автомобільного газозаправного обладнання із наземним розміщенням резер-
вуару для СВГ замість підземного. 

* суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територі-
альних альтернатив.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Реалізація планованої діяльності планується в Шевченківському р-ні м. Києва 

по вул. Юрія Іллєнка, 50, на земельній ділянці площею 0,3013 га (кадастровий 
номер 8000000000:91:105:0002) з цільовим призначенням: для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі для будівництва, експлуатації та обслуговування 
автозаправного комплексу. Дана земельна ділянка використовуються ТОВ «ГІЛЬДІЯ 
НЕРУХОМОСТІ» на підставі договору оренди з Київською міською радою від 29.11.13 
р., реєстровий № 5925.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива не розглядається, оскільки планована діяльність 

здійснюватиметься в межах існуючої АЗС, де наявні інженерні комунікації, будівлі та 
споруди з необхідною інфраструктурою для нормального функціонування.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності, обумовлений 

наданням послуг по заправці автомобілів якісним пальним, збільшенням надходжень 
у місцевий та державний бюджет, зайнятості місцевого населення.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

АЗК ТОВ «ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ», який планується розташувати по вул. Юрія 
Іллєнка, 50, в Шевченківському р-ні м. Києва, представлятиме собою комплекс 
будівель, споруд та обладнання для приймання, зберігання та відпуску нафтопро-
дуктів (різних марок бензину та дизельного палива) та скрапленого вуглеводного 
газу (СВГ). На АЗС виконуватимуться такі основні технологічні процеси: приймання 
палива із автомобільного транспорту; зберігання палива у резервуарах та відпуск 
палива споживачам в автомобілі різних типів. 

Доставка нафтопродуктів здійснюватиметься автоцистернами, із яких паливо через 
швидкороз’ємні муфти по трубопроводах зливатиметься в підземні резервуари. Ре-
зервуарний парк складається з підземних резервуарів загальною місткістю до 100 м3.

Резервуари укомплектовані необхідною запірною арматурою, дихальними клапа-
нами, оглядовими пристроями. Дихальні клапани забезпечують підтримання тиску в 
резервуарах на рівні до 25 кПа. Заправлення автомобілів рідким моторним паливом 
здійснюватиметься через шість двохсторонніх паливо-роздавальних колонок (ПРК). 

Для захисту навколишнього середовища проєктом передбачається газовирівню-
вальна система «резервуар-автоцистерна» та «ПРК-резервуар» (повернення парів).

Стаціонарний заправник СВГ заводського виготовлення укомплектований під-
земним резервуаром для накопичення і видачі СВГ; насосами для перекачування СВГ; 
зливними трубопроводами для подачі СВГ з автоцистерни в резервуар; запірною, 
регулюючою і запобіжною арматурою; приладами контролю та автоматики; техно-
логічними трубопроводами. СВГ доставлятиметься на АЗК в спецавтоцистернах та 
перекачуватиметься в підземну горизонтальну ємність об’ємом 19,95 м3. Наповне-
ння балонів газобалонних автомобілів СВГ здійснюватиметься за допомогою ПРК. 

До складу операторської входять: зала обслуговування з влаштуванням зони 
споживання їжі та зони з продажу супутніх товарів; складські приміщення; гардероб 
персоналу з душовою та санвузлом; санвузол для маломобільних верств населення; 
санвузли для відвідувачів та інші допоміжні приміщення.

В приміщенні торгового залу планується розміщення зони споживання їжі до 30 
посадкових місць, заснованому на принципі швидкого обслуговування відвідувачів. 
Процес приготування їжі в закладі полягає в доготувуванні напівфабрикатів шляхом 
їх підігрівання у мікрохвильових печах, грилі, пароконвектоматах та реалізації у 
споживчій тарі. Компонування технологічного обладнання приміщення підготовки 
їжі забезпечить поточність технологічного процесу готування їжі. Для зберігання 
продуктів передбачені комора сухих продуктів, холодильні та морозильні камери. 

Планований річний обсяг реалізації палива на АЗК після реконструкції: 
– бензин різних марок – 6000 т/рік; 
– дизельне паливо – 6500 т/рік; 
– СВГ – 756 т/рік.
Інженерне забезпечення – згідно з технічними умовами:
– водопостачання – централізоване (від міської мережі);
– водовідведення господарсько-побутових та виробничих (після жировловлювачів) 

стоків – централізоване (в міську каналізаційну мережу),
– водовідведення зливових вод з місць локальних забруднень нафтопродуктами – на 

очисні споруди стічних вод з наступним відведенням в систему дощової каналізації;
– електропостачання – від існуючої ЗТП; для забезпечення живлення АЗС під час 

відключення електроенергії передбачається резервний дизель-генератор;
– опалення – електричне.
Транспортне забезпечення – заїзд та виїзд на ділянку передбачено з вул. Юрія 

Іллєнка. Проїзд автотранспорту по території автозаправного комплексу передбачено 
з одностороннім рухом автотранспорту. 

Для розміщення автомобілів відвідувачів на території АЗК передбачена відкрита 
стоянка. 

Кількість створених робочих місць на об’єкті – 28.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Підприємство відноситься до об’єктів, для яких екологічні, санітарно-епідеміо-

логічні, протипожежні та інші обмеження приведені в діючих державних екологічних 
нормативних документах, будівельних, санітарних і протипожежних нормах.

Екологічні обмеження:
– при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохорон-

ного законодавства;
– викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися при наявності 

Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності з 
його умовами) та не перевищувати граничнодопустимих нормативів;

– відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні 
передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для по-
дальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення;

– виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.
Санітарно-гігієнічні обмеження:
– експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-

гігієнічними нормами та правилами;
– дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Дер-

жавних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96);
– рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового 

забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ.
– дотримання вимог Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації 

м. Києва, Правил приймання поверхневого стоку в київську міську дощову каналізацію;
– дотримання вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до без-

печності та якості харчових продуктів».
Інші обмеження:
– дотримання правил пожежної безпеки.
Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації 

об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні захисні та інші заходи щодо 
умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та 
санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний 
і не потребує додаткових екологічних обмежень.

Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно альтернативі 1, за винятком додаткових вимог щодо вибухо– та по-

жежної безпеки. 
Щодо територіальної альтернативи 1.
– територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та 

промисловою інфраструктурою (забудовою), яка склалася на території планованої 
діяльності та поряд з нею;

– забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу шкід-
ливих факторів на цій межі;

– використання земельних площ в межах земельних ділянок, наданих у користу-
вання у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за аль-

тернативами:
Щодо технічної альтернативи 1.

Інженерна підготовка території включає планування майданчику з дотриманням 
нормативних розривів до існуючих інженерних комунікацій та споруд. До початку 
будівництва проводяться земляні роботи, роботи по підключенню до існуючих ме-
реж водопостачання та водовідведення, а також електропостачання будівельного 
майданчика.

Проєктні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати 
раціональне використання ґрунту та водних ресурсів, а також будуть передбачені 
захисні та компенсаційні заходи.

Об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятки архітектури, історії і культури відсутні.
Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно альтернативі 1, крім певних відмінностей, пов’язаних з установкою 

наземної ємності для зберігання СВГ на фундаменті.
Щодо територіальної альтернативи 1.
Дотримання проектних рішень в період будівництва і експлуатації, що забез-

печуватиме раціональне використання природних ресурсів. 
Передбачити охоронні, захисні та компенсаційні заходи.
Щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1.
В процесі будівництва/реконструкції та експлуатації об’єкту планованої діяльності 

можливі наступні види впливу на:
– клімат і мікроклімат: незначний вплив;
– повітряне середовище – забруднення повітря викидами забруднюючих речовин, 

рівень якого не перевищуватиме ГДК на межі санітарно-захисної зони; джерелами 
впливу під час проведення будівельних робіт та при монтажі обладнання буде задіяна 
спецтехніка, обладнання та механізми, вплив матиме локальний та короткостроко-
вий характер; джерелами утворення забруднюючих речовин на період експлуатації 
об’єкта будуть: резервуари для прийому та зберігання бензину, дизельного палива та 
СВГ (скрапленого вуглеводного газу), а також ПРК для відпуску різних видів палива; 

– водне середовище – утворення господарсько-побутових та зливових стоків, 
відведення яких після очищення у локальних очисних спорудах передбачається у 
мережі каналізації; за умови дотримання проектних рішень вплив на водне серед-
овище буде знаходитись в межах вимог діючого законодавства;

– ґрунт та геологічне середовище – можливий вплив при проведенні будівель-
но-монтажних робіт; з метою запобігання негативного впливу на ґрунт проектом 
передбачається використання для зберігання палива резервуарів з антикорозійним 
захистом посиленого типу, оснащення площадки контейнерами для побутових і 
будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів;

– рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти – об’єкт планованої діяльності 
розміщуватиметься у межах антропогенно-трансформованих територій, тому вплив 
на рослинний та тваринний світ буде мінімальний; об’єкти природно-заповідного 
фонду в зоні впливу об’єкту планованої діяльності відсутні;

– навколишнє соціальне середовище – створення нових робочих місць, надхо-
дження коштів у місцевий та державний бюджет;

– утворення відходів – відходи, що утворюватимуться (відпрацьовані лампи, за-
лишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти, матеріали 
обтиральні відпрацьовані, суміш речовин мастильних та масел нафтових, одержана 
від вилучення масел із вод стічних, залишки, одержані у процесі вилучення піску, 
спецодяг зношений, спецвзуття зношене, вловлені неімульгіровні жири і рослині 
масла, тверді побутові відходи) передбачається тимчасово зберігати у спеціально 
призначених місцях з наступною їх передачею на утилізацію та захоронення спеці-
алізованим організаціям згідно договорів.

Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно альтернативі 1, за винятком ймовірного збільшеного обсягу викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та більш значної ймовірності виник-
нення та розвитку аварійних ситуацій, та певних відмінностей щодо впливу на ґрунти, 
пов’язаних з установкою наземної ємності для зберігання СВГ. 

Щодо територіальної альтернативи 1.
Здійснення запланованої діяльності в межах існуючої земельної ділянки не спри-

чинить значного негативного впливу на оточуюче середовище та здоров’я населення. 
Санітарно-захисна зона для даного об’єкту по відношенню до житлово-громадської 

забудови витримується. Викиди від АЗК, що проектується, а також рівні шуму, вібрації, 
ультразвуку та електромагнітних випромінювань на межі СЗЗ не перевищуватимуть 
гігієнічні нормативи. Об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятки архітектури, 
історії і культури на території відсутні.

В проєкті прийняті та враховані санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні 
та територіальні обмеження згідно чинного законодавства України.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та під-
лягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину 
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

Планова діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля згідно із ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»:

– ч. 3 п. 4 абз. 1 «зберігання та переробка вуглеводневої сировини(газу природного, 
газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу 
(метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу)»

– ч. 3 п. 4 абз. 2 поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів 
їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або 
газоподібних) 15 кубічних метрів і більше»

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного 



11

РЕКЛАМА Хрещатик Київ
5  червня 2020 р.

№ 40 (5319)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Додаток до диплому УВ № 883738 від 26.06.1990 р., виданий Київським державним університетом 
ім. Т. Г. Шевченка (ф-т Журналістики) на ім’я Ткаченко О. В., вважати втраченим.

Втрачене посвідчення № 761/216 від 09.02. 2017 р., Шевченківським районним судом м. Києва на 
і’мя Супрун Яків Олегович, вважати недійсним.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 15 червня 2020 р. о 10.30 буде проводити встановлення меж земельної ділян-
ки в натурі (на місцевості) ТОВ «ФІРМА «КОНЗАС», за адресою: Столичне шосе, 275, у Голосіївському 
районі м. Києва.

Просимо суміжних землекористувачів: Кравчука О. Л. (кадастрові номери 8000000000:90:371:0010; 
8000000000:90:371:0009), Коваленка Д. С. (кадастровий номер 3223155400:03:014:0039), Мягкого М. О. 
(кадастровий номер 3223155400:03:014:0040), Коваленка С. О. (кадастровий номер 3223155400:03:016:0103), 
Забашту Г. Г. (кадастрові номери 8000000000:90:390:0101, 8000000000:90:390:0301) або Ваших уповнова-
жених представників, бути присутніми для погодження акта прийому-передачі межових знаків на зберігання.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 15 червня 2020 р. о 15.00 буде проводити встановлення меж земельної ді-
лянки в натурі (на місцевості) гр. Лавринчук Євгенії Григорівні, за адресою: 3-ій провулок Садовий, 
24, у Деснянському районі м. Києва.

Просимо суміжних землекористувачів: Стеценко Л. А. (кадастровий номер 8 000 000 000:62:499:0001), 
Кузьміна З. Г. (кадастровий номер 8 000 000 000:62:499:0020), Буслаєва О. В. (кадастровий номер 8 
000 000 000:62:499:0018), Юрченко Г. В. (кадастровий номер 8 000 000 000:62:499:0021), Кириленко 
Р. В. (кадастровий номер 8 000 000 000:62:499:0027) або Ваших уповноважених представників, бути 
присутніми для погодження акта прийому-передачі межових знаків на зберігання.

Термін подання річної декларації про майновий стан і доходи. Головне управління ДПС у 
м. Києві звертає увагу, що наразі триває кампанія декларування доходів, отриманих грома-
дянами протягом 2019 року. Термін подання річної декларації про майновий стан і доходи 
подовжено до 01 липня 2020 року. Для подання декларації пропонуємо користуватися 
сервісом «Електронний кабінет платника».

Додаткова інформація на субсайті ГУ ДПС у м. Києві (www. kуіv.taх.gov.ua)» на банері 
«Деклараційна кампанія – 2020».

ТОВ «Перший український експертний центр» повідомляє, що до Де-
партаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА) на затвердження подано тарифи на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, а також тарифи на комунальну послугу з 
постачання теплової енергії для розрахунків зі споживачами категорії «насе-
лення», «інші споживачі». Відповідні тарифи розраховані згідно з Постановою 
КМУ від 01.06.2011 № 869 та надані до виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) для їхнього затвердження.

Вказані тарифи для житлових будинків за адресами: просп. Правди, 41-д, 
41-г, 41-є, у м. Києві затверджуються вперше. Тарифи встановлюються з 
метою надання мешканцям вказаних житлових будинків комунальної послуги 
з постачання теплової енергії в опалювальний період 2020-2021 років.

Розраховані тарифи становлять

Найменування
Споживач

Населення (грн) Інші споживачі (грн)

Тариф на теплову енергію, грн. за 1 Гкал, з ПДВ 836,58 836,58

у т.ч.

Тариф на виробництво теплової енергії, грн. за 1 
Гкал, з ПДВ 695,91 695,91

Тариф на транспортування теплової енергії, грн. за 
1 Гкал, з ПДВ 39,34 39,34

Тариф на постачання теплової енергії, грн. за 1 Гкал, 
з ПДВ 101,33 101,33

Комунальна послуга з постачання теплової енергії 
за 1 Гкал, з ПДВ 836,58 836,58

З більш детальною інформацією можна ознайомитися офіційному сайті ТОВ 
«Перший український експертний центр»: http://www.puec.com.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються з 05.06.2020 протягом 7 календар-
них днів від моменту публікації даного оголошення, за адресою: вул. Саперне 
поле, 14/55, офіс 1004, м. Київ, 01042, (тел.: 359-10-51) та на електронну 
адресу: puec.ukr@gmail.com.

Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної 

діяльності для проведення незалежної оцінки майна

№ 
з/п Найменування та площа об’єкта оцінки Місцезнаходжен-

ня об’єкта оцінки

Мета проведен-
ня незалежної 

оцінки

Орієнтовна 
дата оцінки

Очікувана найбіль-
ша ціна надання 

послуг, грн

1.

Громадська вбиральня площею 99,2 кв. м; підпірні  
стінки, конструкція із з/б плит, довжиною 110 п. м, ви-
сотою 5 м; майданчик з фігурних елементів мощення, 

площею 5 395,4 кв. м

м. Київ, вул. 
Героїв Дніпра, 

б/н 1

визначення рин-
кової вартості 30.06.2020 7 000,00

Детальну інформацію розміщено на вебсторінці Департаменту комунальної власності м. Києва (http://www.gukv.gov.ua/засідання-конкурсної-комісії). 
Замовник та платник послуг з оцінки – Департамент комунальної власності м. Києва.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-

ності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі 
– Положення). 

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено 
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), зокрема земельних ділянок та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної докумен-
тації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та додатках до нього. Заява про участь у 
конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3-5 до Положення формами.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені у додатку 2 до Положення.
Конкурсна документація подається безпосередньо за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 10, кім. 509 до 13.00 16.06.2020. Телефон загального 

відділу: 202-61-55. Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в 
конверті, з відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та зазначенням назви об’єкта оцінки. 

Конкурс відбудеться о 10.00 19.06.2020 в Департаменті комунальної власності м. Києва за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10. Теле-
фони для довідок: 202-61-70, 202-61-72.

негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає вклю-

ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідно із ст. 6 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» № 2059 VII від 23 травня 2017 року. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на 
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
– проведення громадського обговорення планованої діяльності;
– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на до-
вкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови 
її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки 

впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості 

для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які 
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, 
а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні 
про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному 
веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому 
органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження 
і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних 

даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої 

діяльності буде:
Дозвіл на виконання будівельних робіт згідно ст. 37 Закону України «Про регу-

лювання містобудівної діяльності»
 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля»)
що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, 

обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної адміністрації),

Поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28,
електронна адреса: andrii.vergelis@kmda.gov.ua,

тел.: (044) 366-64-15.
Контактна особа: Вергеліс Андрій Васильович.

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, 
номер телефону та контактна особа)

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР 
МІСТА КИЄВА
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

РЕКЛАМА
Додаток 1

Структура тарифу на теплову енергію для інших споживачів
ТОВ «Будівелна компанія «Астраплюс»

№ Найменування показників 

2016 
розпор. 

№ 105 від 
29.02.2016 

(тарифи 
встановле-
ні вперше)

2017  
розпор.  
№ 1298 

від 
21.12.2016

2018         
розпор. 
№ 49 від 

17.01.2018  

2019               
розпор.  
№ 2306 

від 
19.12.2018  

2020               
розпор. 

№ 224 від 
03.02.2020             

(діюча) 

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5 6 7

1 Планова виробнича собівартість, у т. ч.: 1 293,03 1 367,74 1 600,63 2273,29 1529,16

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1 008,78 1 002,06 1 280,76 1897,30 1137,82

1.1.1 Витрати на придбання палива для вироб-
ництва теплової енергії котельнями 954,01 946,50 1 253,84 1865,77 1111,54

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для 
технологічних потреб 53,44 50,31 25,13 28,90 25,61

1.1.3 Витрати на придбання теплової енергії в 
інших суб’єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4
Витрати на транспортування теплової 
енергії іншими суб’єктами господарю-

вання
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Витрати на холодну воду для технологічних 
потреб та водовідведення 1,07 1,59 1,79 1,95 0,21

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матері-
альні ресурси 0,26 3,66 0,00 0,68 0,46

1.2 Прямі витрати на оплату праці 37,76 39,30 21,89 31,09 34,84

1.3 Інші прямі витрати 196,43 242,14 212,37 248,98 256,38

1.4 Загальновиробничі витрати 50,06 84,24 85,61 95,92 100,12

2 Адміністративні витрати 8,74 9,10 35,49 61,59 81,85

3 Витрати на збут 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1 301,77 1 376,84 1 636,12 2334,88 1611,01

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Планований прибуток 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1 301,77 1 376,84 1 636,12 2334,88 1611,01

10 Податок на додану вартість 260,35 275,37 327,23 466,98 322,21

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 1 562,12 1 652,21 1 963,35 2801,86 1933,22

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

    Додаток 2                
 Структура тарифу на теплову енергію для інших споживачів

КП Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни)

№ Найменування показників 

2013-2018 2018-2019 2020

розпор. № 516 
від 11.04.2013

розпор. № 1606 
від 03.09.2018 

розпор. № 229 
від 05.02.2020

діюча

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5

1 Планова виробнича собівартість, у т. ч.: 747,65 1422,22 1611,85

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 692,34 1341,82 1146,59

1.1.1 Витрати на придбання палива для виробництва 
теплової енергії котельнями 0,00 0,00 704,96

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для техноло-
гічних потреб 3,85 27,87 79,91

1.1.3 Витрати на придбання теплової енергії в інших 
суб’єктів господарювання 681,42 1313,70 360,73

1.1.4 Витрати на транспортування теплової енергії інши-
ми суб’єктами господарювання 0,00 0,00 0,00

1.1.5 Витрати на холодну воду для технологічних потреб 
та водовідведення 3,80 0,17 0,50

1.1.6 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні 
ресурси 3,27 0,08 0,49

1.2 Прямі витрати на оплату праці 20,59 48,90 208,15

1.3 Інші прямі витрати 34,72 30,31 255,20

1.4 Загальновиробничі витрати 0,00 1,19 1,91

2 Адміністративні витрати 47,29 10,53 74,34

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 794,94 1432,75 1686,19

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00 0,00

8 Планований прибуток 0,00 0,00 0,00

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 794,94 1432,75 1686,19

10 Податок на додану вартість 158,99 286,55 337,24

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 953,93 1719,30 2023,43

Необхідність зміни тарифу викликана введенням в експлуатацію твердопаливного котла, зміною цін на електричну 
енергію, холодну воду, зміною мінімальної заробітної плати. 

  Додаток 3                
 Структура тарифу на теплову енергію / на послугу з постачання теплової енергії для населення

Окремої комендатури охорони і забезпечення державної прикордонної служби України  
(Військова частина 1498)

  

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 223 від 
03.02.2020 (діюча) 

грн/Гкал

1 2 3

1 Планова виробнича собівартість, у т. ч.: 1292,84

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 1269,62

1.1.1 Витрати на придбання палива для виробництва теплової енергії котельнями 1203,37

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для технологічних потреб 66,25

1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 0,00

1.1.4 Витрати на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання 0,00

1.1.5 Собівартість теплової енергії, виробленої власними установками, що використовують 
нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії 0,00

1.1.6 Витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання 0,00

1.1.7 Витрати на холодну воду для технологічних потреб та водовідведення 0,00

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

1.2 Прямі витрати на оплату праці 19,03

1.3 Інші прямі витрати, у т.ч.: 4,19

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 4,19

1.3.2 Амортизація 0,00

1.3.3 Інші прямі витрати 0,00

1.4 Загальновиробничі витрати, у т.ч.: 0,00

1.4.1 Витрати на оплату праці 0,00

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00

1.4.3 Інші витрати 0,00

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 0,00

2.1 Витрати на оплату праці 0,00

2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00

2.3 Інші витрати 0,00

3 Витрати на збут, у т.ч.: 8,90

3.1 Витрати на оплату праці 7,29

3.2 Відрахування на соціальні заходи 1,61

3.3 Інші витрати 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 1301,74

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00

8 Планований прибуток 0,00

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1301,74

Тарифи встановлено вперше.

  Додаток 4               
 Структура тарифу на теплову енергію для інших споживачів

ТОВ «ГРІН АПЕКС»

№ Найменування показників 

2019-2020

розпор. № 2088 від 
03.12.2019  (діюча) 

грн/Гкал

1 2 3

1 Планова виробнича собівартість, у т. ч.: 1154,37

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 798,91
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

1.1.1 Витрати на придбання палива для виробництва теплової енергії котельнями 768,70

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для технологічних потреб 30,21

1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 0,00

1.1.4 Витрати на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання 0,00

1.1.5 Собівартість теплової енергії, виробленої власними установками, що використовують 
нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії 0,00

1.1.6 Витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання 0,00

1.1.7 Витрати на холодну воду для технологічних потреб та водовідведення 0,00

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

1.2 Прямі витрати на оплату праці 193,05

1.3 Інші прямі витрати, у т.ч.: 162,41

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 42,47

1.3.2 Амортизація 0,00

1.3.3 Інші прямі витрати 119,94

1.4 Загальновиробничі витрати, у т.ч.: 0,00

1.4.1 Витрати на оплату праці 0,00

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00

1.4.3 Інші витрати 0,00

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 0,00

2.1 Витрати на оплату праці 0,00

2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00

2.3 Інші витрати 0,00

3 Витрати на збут, у т.ч.: 5,48

3.1 Витрати на оплату праці 4,49

3.2 Відрахування на соціальні заходи 0,99

3.3 Інші витрати 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 1159,85

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00

8 Планований прибуток 0,00

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал 1159,85

10 Податок на додану вартість 231,97

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал з ПДВ 1391,82

Тарифи встановлено вперше.

     Додаток 5 
 Структура тарифів на теплову енергію / послугу з постачання теплової енергії без урахування витрат  
на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, з урахуванням витрат на утримання та ремонт 

індивідуальних теплових пунктів
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 23.04.2020 (діюча) 

населення бюджетні 
установи

інші спо-
живачі

релігійні 
організації

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5 6

1 Планова виробнича собівартість, у т.ч.: 1148,15 1147,92 1136,37 1125,82

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 691,94 691,71 680,16 669,61

1.1.1 Витрати на придбання палива для виробництва тепло-
вої енергії котельнями 262,59 284,47 301,55 386,05

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для технологіч-
них потреб 48,57 48,57 48,57 48,57

1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, 
КГУ 343,32 322,79 311,56 216,51

1.1.4 Витрати на придбання теплової енергії в інших 
суб’єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5
Собівартість тепловї енергії, виробленої власними 

установками, що використовують нетрадиційні та по-
новлювальні джерела енергії

18,98 17,40 0,00 0,00

1.1.6 Витрати на транспортування теплової енергії іншими 
суб’єктами господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7 Витрати на холодну воду для технологічних потреб та 
водовідведення 4,69 4,69 4,69 4,69

1.1.8 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні 
ресурси 13,79 13,79 13,79 13,79

1.2 Прямі витрати на оплату праці 113,81 113,81 113,81 113,81

1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 278,71 278,71 278,71 278,71

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 25,04 25,04 25,04 25,04

1.3.2 Амортизація 0,64 0,64 0,64 0,64

1.3.3 Інші прямі витрати 253,03 253,03 253,03 253,03

1.4 Загальновиробничі витрати, у т. ч.: 63,69 63,69 63,69 63,69

1.4.1 Витрати на оплату праці 39,04 39,04 39,04 39,04

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 8,59 8,59 8,59 8,59

1.4.3 Інші витрати 16,06 16,06 16,06 16,06

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 21,59 21,59 21,59 21,59

2.1 Витрати на оплату праці 14,42 14,42 14,42 14,42

2.2 Відрахування на соціальні заходи 3,17 3,17 3,17 3,17

2.3 Інші витрати 4,00 4,00 4,00 4,00

3 Витрати на збут, у т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Витрати на оплату праці 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Інші витрати 0,00 0,00 0,00 0,00

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

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1169,74 1169,51 1157,96 1147,41

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Планований прибуток, у т.ч.: 43,14 44,94 56,27 39,10

8.1 Податок на прибуток 7,77 8,09 10,13 7,04

8.2 Резервний капітал та дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3 На розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 26,42 28,44 38,02 26,42

8.4 Інше використання прибутку (прибуток у тарифах  
ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 8,95 8,41 8,12 5,64

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ 1212,88 1214,45 1214,23 1186,51

10 Податок на додану вартість 242,58 242,89 242,85 237,30

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ 1455,46 1457,34 1457,08 1423,81

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

     Додаток 6 
Структура тарифів на теплову енергію / послугу з постачання теплової енергії з урахуванням витрат 

на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт 
індивідуальних теплових пунктів

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

     

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 23.04.2020 (діюча) 

населення бюджетні 
установи

інші спо-
живачі

релігійні 
організації

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5 6

1 Планова виробнича собівартість, у т.ч.: 1118,76 1118,53 1106,98 1096,43

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 701,77 701,54 689,99 679,44

1.1.1 Витрати на придбання палива для виробництва 
теплової енергії котельнями 262,59 284,47 301,55 386,05

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для техно-
логічних потреб 60,60 60,60 60,60 60,60

1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, 
АЕС, КГУ 343,32 322,79 311,56 216,51

1.1.4 Витрати на придбання теплової енергії в інших 
суб’єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5
Собівартість тепловї енергії, виробленої 

власними установками, що використовують не-
традиційні та поновлювальні джерела енергії

18,98 17,40 0,00 0,00

1.1.6 Витрати на транспортування теплової енергії 
іншими суб’єктами господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7 Витрати на холодну воду для технологічних по-
треб та водовідведення 4,67 4,67 4,67 4,67

1.1.8 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні 
ресурси 11,61 11,61 11,61 11,61

1.2 Прямі витрати на оплату праці 83,87 83,87 83,87 83,87

1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 269,43 269,43 269,43 269,43

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 18,45 18,45 18,45 18,45

1.3.2 Амортизація 0,64 0,64 0,64 0,64

1.3.3 Інші прямі витрати 250,34 250,34 250,34 250,34

1.4 Загальновиробничі витрати, у т. ч.: 63,69 63,69 63,69 63,69

1.4.1 Витрати на оплату праці 39,04 39,04 39,04 39,04

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 8,59 8,59 8,59 8,59

1.4.3 Інші витрати 16,06 16,06 16,06 16,06

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 21,59 21,59 21,59 21,59

2.1 Витрати на оплату праці 14,42 14,42 14,42 14,42

2.2 Відрахування на соціальні заходи 3,17 3,17 3,17 3,17

2.3 Інші витрати 4,00 4,00 4,00 4,00

3 Витрати на збут, у т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Витрати на оплату праці 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Інші витрати 0,00 0,00 0,00 0,00

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

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1140,35 1140,12 1128,57 1118,02

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Планований прибуток, у т.ч.: 43,14 44,94 56,27 39,10

8.1 Податок на прибуток 7,77 8,09 10,13 7,04

8.2 Резервний капітал та дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3 На розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 26,42 28,44 38,02 26,42
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8.4 Інше використання прибутку (прибуток у тари-
фах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 8,95 8,41 8,12 5,64

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ 1183,49 1185,06 1184,84 1157,12

10 Податок на додану вартість 236,70 237,01 236,97 231,42

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ 1420,19 1422,07 1421,81 1388,54

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

     Додаток 7 
Структура тарифів на теплову енергію / послугу з постачання теплової енергії без урахування витрат  

на утримання та ремонт центральних теплових пунктів, без урахування витрат на утримання  
та ремонт індивідуальних теплових пунктів 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 23.04.2020 (діюча) 

населення бюджетні 
установи

інші спо-
живачі

релігійні 
організації

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5 6

1 Планова виробнича собівартість, у т.ч.: 1065,91 1065,68 1054,13 1043,58

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 684,41 684,18 672,63 662,08

1.1.1 Витрати на придбання палива для виробництва 
теплової енергії котельнями 262,59 284,47 301,55 386,05

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для техноло-
гічних потреб 44,54 44,54 44,54 44,54

1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, 
АЕС, КГУ 343,32 322,79 311,56 216,51

1.1.4 Витрати на придбання теплової енергії в інших 
суб’єктів господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.5
Собівартість тепловї енергії, виробленої власними 
установками, що використовують нетрадиційні та 

поновлювальні джерела енергії
18,98 17,40 0,00 0,00

1.1.6 Витрати на транспортування теплової енергії інши-
ми суб’єктами господарювання 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.7 Витрати на холодну воду для технологічних потреб 
та водовідведення 4,66 4,66 4,66 4,66

1.1.8 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні 
ресурси 10,32 10,32 10,32 10,32

1.2 Прямі витрати на оплату праці 64,73 64,73 64,73 64,73

1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 253,08 253,08 253,08 253,08

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 14,24 14,24 14,24 14,24

1.3.2 Амортизація 0,64 0,64 0,64 0,64

1.3.3 Інші прямі витрати 238,20 238,20 238,20 238,20

1.4 Загальновиробничі витрати, у т. ч.: 63,69 63,69 63,69 63,69

1.4.1 Витрати на оплату праці 39,04 39,04 39,04 39,04

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 8,59 8,59 8,59 8,59

1.4.3 Інші витрати 16,06 16,06 16,06 16,06

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 21,59 21,59 21,59 21,59

2.1 Витрати на оплату праці 14,42 14,42 14,42 14,42

2.2 Відрахування на соціальні заходи 3,17 3,17 3,17 3,17

2.3 Інші витрати 4,00 4,00 4,00 4,00

3 Витрати на збут, у т. ч.: 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Витрати на оплату праці 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Інші витрати 0,00 0,00 0,00 0,00

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

5 Фінансові витрати 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1087,50 1087,27 1075,72 1065,17

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00 0,00 0,00

8 Планований прибуток, у т.ч.: 43,14 44,94 56,27 39,10

8.1 Податок на прибуток 7,77 8,09 10,13 7,04

8.2 Резервний капітал та дивіденди 0,00 0,00 0,00 0,00

8.3 На розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 26,42 28,44 38,02 26,42

8.4 Інше використання прибутку (прибуток у тарифах 
ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 8,95 8,41 8,12 5,64

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ 1130,64 1132,21 1131,99 1104,27

10 Податок на додану вартість 226,13 226,44 226,40 220,85

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ 1356,77 1358,65 1358,39 1325,12

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

   Додаток 8 
Структура тарифів на теплову енергію / послугу з постачання теплової енергії окремо для кожного 

багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення, вул. Боткіна, 4,
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 
23.04.2020 (діюча) 

населення інші спо-
живачі

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4

1 Планова виробнича собівартість, у т.ч.: 795,54 795,54

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 608,29 608,29

1.1.1 Витрати на придбання палива для виробництва теплової енергії котельнями 584,03 584,03

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для технологічних потреб 20,35 20,35

1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 0,00 0,00

1.1.4 Витрати на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання 0,00 0,00

1.1.5 Собівартість тепловї енергії, виробленої власними установками, що використову-
ють нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії 0,00 0,00

1.1.6 Витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання 0,00 0,00

1.1.7 Витрати на холодну воду для технологічних потреб та водовідведення 2,24 2,24

1.1.8 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 1,67 1,67

1.2 Прямі витрати на оплату праці 63,09 63,09

1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 68,04 68,04

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 13,88 13,88

1.3.2 Амортизація 37,29 37,29

1.3.3 Інші прямі витрати 16,87 16,87

1.4 Загальновиробничі витрати, у т. ч.: 56,12 56,12

1.4.1 Витрати на оплату праці 34,40 34,40

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 7,57 7,57

1.4.3 Інші витрати 14,15 14,15

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 19,03 19,03

2.1 Витрати на оплату праці 12,72 12,72

2.2 Відрахування на соціальні заходи 2,80 2,80

2.3 Інші витрати 3,51 3,51

3 Витрати на збут, у т. ч.: 0,00 0,00

3.1 Витрати на оплату праці 0,00 0,00

3.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00

3.3 Інші витрати 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00

6 Повна собівартість 814,57 814,57

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00

8 Планований прибуток, у т.ч.: 0,00 0,00

8.1 Податок на прибуток 0,00 0,00

8.2 Резервний капітал та дивіденди 0,00 0,00

8.3 На розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00

8.4 Інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 0,00 0,00

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ 814,57 814,57

10 Податок на додану вартість 162,91 162,91

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ 977,48 977,48

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

   Додаток 9 
Структура тарифів на теплову енергію / послугу з постачання теплової енергії окремо для кожного  
багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення, вул. Добрий шлях, 64,

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 23.04.2020 
(діюча) 

населення інші спо-
живачі

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4

1 Планова виробнича собівартість, у т.ч.: 1166,47 1166,47

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 829,89 829,89

1.1.1 Витрати на придбання палива для виробництва теплової енергії котельнями 689,05 689,05

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для технологічних потреб 76,63 76,63

1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 0,00 0,00

1.1.4 Витрати на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання 0,00 0,00

1.1.5 Собівартість тепловї енергії, виробленої власними установками, що вико-
ристовують нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії 0,00 0,00

1.1.6 Витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господа-
рювання 0,00 0,00

1.1.7 Витрати на холодну воду для технологічних потреб та водовідведення 5,72 5,72

1.1.8 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 58,49 58,49

1.2 Прямі витрати на оплату праці 62,96 62,96

1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 191,32 191,32

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 13,85 13,85

1.3.2 Амортизація 38,02 38,02

1.3.3 Інші прямі витрати 139,45 139,45

1.4 Загальновиробничі витрати, у т. ч.: 82,30 82,30

1.4.1 Витрати на оплату праці 50,44 50,44

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 11,10 11,10

1.4.3 Інші витрати 20,76 20,76

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 27,88 27,88

2.1 Витрати на оплату праці 18,63 18,63

2.2 Відрахування на соціальні заходи 4,10 4,10

2.3 Інші витрати 5,15 5,15

3 Витрати на збут, у т. ч.: 0,00 0,00

3.1 Витрати на оплату праці 0,00 0,00

3.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00

3.3 Інші витрати 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00
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5 Фінансові витрати 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1194,35 1194,35

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00

8 Планований прибуток, у т.ч.: 0,00 0,00

8.1 Податок на прибуток 0,00 0,00

8.2 Резервний капітал та дивіденди 0,00 0,00

8.3 На розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00

8.4 Інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 0,00 0,00

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ 1194,35 1194,35

10 Податок на додану вартість 238,87 238,87

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ 1433,22 1433,22

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

   Додаток 10 
Структура тарифів на теплову енергію / послугу з постачання теплової енергії окремо для кожного  
багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення, вул. Кудрявська, 16, 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 23.04.2020 
(діюча) 

населення інші споживачі

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4

1 Планова виробнича собівартість, у т.ч.: 1038,61 1038,61

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 789,77 789,77

1.1.1 Витрати на придбання палива для виробництва теплової енергії 
котельнями 670,86 670,86

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для технологічних потреб 69,17 69,17

1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 0,00 0,00

1.1.4 Витрати на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарю-
вання 0,00 0,00

1.1.5 Собівартість тепловї енергії, виробленої власними установками, що 
використовують нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії 0,00 0,00

1.1.6 Витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами 
господарювання 0,00 0,00

1.1.7 Витрати на холодну воду для технологічних потреб та водовідведення 3,37 3,37

1.1.8 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 46,37 46,37

1.2 Прямі витрати на оплату праці 63,08 63,08

1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 112,49 112,49

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 13,88 13,88

1.3.2 Амортизація 48,87 48,87

1.3.3 Інші прямі витрати 49,74 49,74

1.4 Загальновиробничі витрати, у т. ч.: 73,27 73,27

1.4.1 Витрати на оплату праці 44,91 44,91

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 9,88 9,88

1.4.3 Інші витрати 18,48 18,48

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 24,85 24,85

2.1 Витрати на оплату праці 16,60 16,60

2.2 Відрахування на соціальні заходи 3,65 3,65

2.3 Інші витрати 4,60 4,60

3 Витрати на збут, у т. ч.: 0,00 0,00

3.1 Витрати на оплату праці 0,00 0,00

3.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00

3.3 Інші витрати 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1063,46 1063,46

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00

8 Планований прибуток, у т.ч.: 0,00 0,00

8.1 Податок на прибуток 0,00 0,00

8.2 Резервний капітал та дивіденди 0,00 0,00

8.3 На розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00

8.4 Інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 0,00 0,00

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ 1063,46 1063,46

10 Податок на додану вартість 212,69 212,69

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ 1276,15 1276,15

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

   Додаток 11 
Структура тарифів на теплову енергію / послугу з постачання теплової енергії окремо для кожного 
багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення, вул. Кудрявська, 27/29, 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 23.04.2020 
(діюча) 

населення інші споживачі

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4

1 Планова виробнича собівартість, у т.ч.: 1038,93 1038,93

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 785,25 785,25

1.1.1 Витрати на придбання палива для виробництва теплової енергії котель-
нями 692,79 692,79

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для технологічних потреб 55,42 55,42

1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 0,00 0,00

1.1.4 Витрати на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання 0,00 0,00

1.1.5 Собівартість тепловї енергії, виробленої власними установками, що ви-
користовують нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії 0,00 0,00

1.1.6 Витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами госпо-
дарювання 0,00 0,00

1.1.7 Витрати на холодну воду для технологічних потреб та водовідведення 2,50 2,50

1.1.8 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 34,54 34,54

1.2 Прямі витрати на оплату праці 62,73 62,73

1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 117,66 117,66

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 13,80 13,80

1.3.2 Амортизація 42,21 42,21

1.3.3 Інші прямі витрати 61,65 61,65

1.4 Загальновиробничі витрати, у т. ч.: 73,29 73,29

1.4.1 Витрати на оплату праці 44,92 44,92

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 9,89 9,89

1.4.3 Інші витрати 18,48 18,48

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 24,84 24,84

2.1 Витрати на оплату праці 16,60 16,60

2.2 Відрахування на соціальні заходи 3,65 3,65

2.3 Інші витрати 4,59 4,59

3 Витрати на збут, у т. ч.: 0,00 0,00

3.1 Витрати на оплату праці 0,00 0,00

3.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00

3.3 Інші витрати 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00

6 Повна собівартість 1063,77 1063,77

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00

8 Планований прибуток, у т.ч.: 0,00 0,00

8.1 Податок на прибуток 0,00 0,00

8.2 Резервний капітал та дивіденди 0,00 0,00

8.3 На розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00

8.4 Інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 0,00 0,00

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ 1063,77 1063,77

10 Податок на додану вартість 212,75 212,75

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ 1276,52 1276,52

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

  Додаток 12 
Структура тарифів на теплову енергію / послугу з постачання теплової енергії окремо для кожного бага-
токвартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення, вул. Михайла Максимовича, 7, 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 
від 23.04.2020 

(діюча) 

населення

грн/Гкал

1 2 3

1 Планова виробнича собівартість, у т.ч.: 820,65

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 618,19

1.1.1 Витрати на придбання палива для виробництва теплової енергії котельнями 607,04

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для технологічних потреб 5,10

1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 0,00

1.1.4 Витрати на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання 0,00

1.1.5 Собівартість тепловї енергії, виробленої власними установками, що використовують не-
традиційні та поновлювальні джерела енергії 0,00

1.1.6 Витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання 0,00

1.1.7 Витрати на холодну воду для технологічних потреб та водовідведення 5,83

1.1.8 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 0,22

1.2 Прямі витрати на оплату праці 63,00

1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 81,57

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 13,86

1.3.2 Амортизація 53,24

1.3.3 Інші прямі витрати 14,47

1.4 Загальновиробничі витрати, у т. ч.: 57,89

1.4.1 Витрати на оплату праці 35,48

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 7,81

1.4.3 Інші витрати 14,60

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 19,64

2.1 Витрати на оплату праці 13,13

2.2 Відрахування на соціальні заходи 2,89

2.3 Інші витрати 3,62

3 Витрати на збут, у т. ч.: 0,00

3.1 Витрати на оплату праці 0,00

3.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00

3.3 Інші витрати 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 840,29

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00

8 Планований прибуток, у т.ч.: 0,00
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8.1 Податок на прибуток 0,00

8.2 Резервний капітал та дивіденди 0,00

8.3 На розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00

8.4 Інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 0,00

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ 840,29

10 Податок на додану вартість 168,06

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ 1008,35

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

  Додаток 13 
Структура тарифів на теплову енергію / послугу з постачання теплової енергії окремо для кожного 
багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення, вул. Шполянська, 6-а, 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 
від 23.04.2020 

(діюча) 

населення

грн/Гкал

1 2 3

1 Планова виробнича собівартість, у т.ч.: 1563,91

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 966,54

1.1.1 Витрати на придбання палива для виробництва теплової енергії котельнями 886,83

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для технологічних потреб 63,22

1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 0,00

1.1.4 Витрати на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарювання 0,00

1.1.5 Собівартість тепловї енергії, виробленої власними установками, що використовують не-
традиційні та поновлювальні джерела енергії 0,00

1.1.6 Витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами господарювання 0,00

1.1.7 Витрати на холодну воду для технологічних потреб та водовідведення 2,10

1.1.8 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 14,39

1.2 Прямі витрати на оплату праці 63,03

1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 424,01

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 13,87

1.3.2 Амортизація 206,06

1.3.3 Інші прямі витрати 204,08

1.4 Загальновиробничі витрати, у т. ч.: 110,33

1.4.1 Витрати на оплату праці 67,62

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 14,88

1.4.3 Інші витрати 27,83

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 37,41

2.1 Витрати на оплату праці 25,00

2.2 Відрахування на соціальні заходи 5,50

2.3 Інші витрати 6,91

3 Витрати на збут, у т. ч.: 0,00

3.1 Витрати на оплату праці 0,00

3.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00

3.3 Інші витрати 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00

5 Фінансові витрати 0,00

6 Повна собівартість 1601,32

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00

8 Планований прибуток, у т.ч.: 0,00

8.1 Податок на прибуток 0,00

8.2 Резервний капітал та дивіденди 0,00

8.3 На розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00

8.4 Інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 0,00

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ 1601,32

10 Податок на додану вартість 320,27

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ 1921,59

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

   Додаток 14 
Структура тарифів на теплову енергію / послугу з постачання теплової енергії окремо для кожного 
багатоквартирного будинку, обладнаного системою автономного опалення, узвіз Кудрявський, 2,

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 23.04.2020
(діюча) 

населення інші споживачі

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4

1 Планова виробнича собівартість, у т.ч.: 973,52 973,52

1.1 Прямі матеріальні витрати, у т. ч.: 740,01 740,01

1.1.1 Витрати на придбання палива для виробництва теплової енергії котель-
нями 660,10 660,10

1.1.2 Витрати на придбання електроенергії для технологічних потреб 58,76 58,76

1.1.3 Собівартість теплової енергії власних ТЕЦ, ТЕС, АЕС, КГУ 0,00 0,00

1.1.4 Витрати на придбання теплової енергії в інших суб’єктів господарю-
вання 0,00 0,00

1.1.5 Собівартість тепловї енергії, виробленої власними установками, що 
використовують нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії 0,00 0,00

1.1.6 Витрати на транспортування теплової енергії іншими суб’єктами 
господарювання 0,00 0,00

1.1.7 Витрати на холодну воду для технологічних потреб та водовідведення 2,41 2,41

1.1.8 Матеріали, запасні частини та інші матеріальні ресурси 18,74 18,74

1.2 Прямі витрати на оплату праці 63,08 63,08

1.3 Інші прямі витрати, у т. ч.: 101,76 101,76

1.3.1 Відрахування на соціальні заходи 13,88 13,88

1.3.2 Амортизація 45,63 45,63

1.3.3 Інші прямі витрати 42,25 42,25

1.4 Загальновиробничі витрати, у т. ч.: 68,67 68,67

1.4.1 Витрати на оплату праці 42,09 42,09

1.4.2 Відрахування на соціальні заходи 9,26 9,26

1.4.3 Інші витрати 17,32 17,32

2 Адміністративні витрати, у т. ч.: 23,29 23,29

2.1 Витрати на оплату праці 15,55 15,55

2.2 Відрахування на соціальні заходи 3,43 3,43

2.3 Інші витрати 4,31 4,31

3 Витрати на збут, у т. ч.: 0,00 0,00

3.1 Витрати на оплату праці 0,00 0,00

3.2 Відрахування на соціальні заходи 0,00 0,00

3.3 Інші витрати 0,00 0,00

4 Інші операційні витрати 0,00 0,00

5 Фінансові витрати 0,00 0,00

6 Повна собівартість 996,81 996,81

7 Витрати на відшкодування втрат 0,00 0,00

8 Планований прибуток, у т.ч.: 0,00 0,00

8.1 Податок на прибуток 0,00 0,00

8.2 Резервний капітал та дивіденди 0,00 0,00

8.3 На розвиток виробництва (виробничі інвестиції) 0,00 0,00

8.4 Інше використання прибутку (прибуток у тарифах ТЕЦ, ТЕС, КГУ) 0,00 0,00

9 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, без ПДВ 996,81 996,81

10 Податок на додану вартість 199,36 199,36

11 Тариф на теплову енергію, грн/Гкал, з ПДВ 1196,17 1196,17

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

     Додаток 15 
 Структура тарифів на послугу з постачання гарячої води з урахуванням витрат на утримання та ремонт 

центральних теплових пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт  
індивідуальних теплових пунктів 

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 23.04.2020 (діюча) 

населення бюджетні 
установи

інші спо-
живачі

релігійні 
організації

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5 6

1 Планова виробнича собівартість, у тому 
числі: 72,46 66,81 66,34 70,20

1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 72,15 66,50 66,03 69,89

1.1.1 Витрати на придбання теплової енергії для 
надання послуг з постачання гарячої води 60,95 55,30 54,83 58,69

1.1.2 Витрати на питну воду для надання послуг з 
постачання гарячої води 11,20 11,20 11,20 11,20

1.1.3
Частина витрат на утримання (обслуговуван-
ня) та ремонт систем автономного опалення 

та/або індивідуальних теплових пунктів 
0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Загальновиробничі витрати, у т.ч.: 0,31 0,31 0,31 0,31

1.2.1 Витрати на оплату праці 0,19 0,19 0,19 0,19

1.2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,04 0,04 0,04 0,04

1.2.3 Інші витрати 0,08 0,08 0,08 0,08

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 0,11 0,11 0,11 0,11

2.1 Витрати на оплату праці 0,07 0,07 0,07 0,07

2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,02 0,02 0,02 0,02

2.3 Інші витрати 0,02 0,02 0,02 0,02

3 Повна собівартість 72,57 66,92 66,46 70,31

4 Плановий прибуток, у тому числі: 2,30 2,18 2,74 2,05

4.1 Прибуток у тарифі на теплову енергію для 
потреб відповідної категорії споживачів 1,89 1,79 2,25 1,68

4.2 Податок на прибуток 0,41 0,39 0,49 0,37

5 Тарифи на послугу з постачання гарячої 
води, без ПДВ 74,87 69,10 69,19 72,36

6 Податок на додану вартість 14,97 13,82 13,84 14,47

7 Тариф на послугу з постачання гарячої води, 
ПДВ 89,84 82,92 83,03 86,83

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

  Додаток 16 
 Структура тарифів на послугу з постачання гарячої води без урахування витрат на утримання та ре-

монт центральних теплових пунктів, з урахуванням витрат на утримання та ремонт  
індивідуальних теплових пунктів

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 
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РЕКЛАМАХрещатик Київ
5  червня 2020 р.
№ 40 (5319)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 
від 23.04.2020 

(діюча) 

інші споживачі

грн/Гкал

1 2 3

1 Планова виробнича собівартість, у тому числі: 72,25

1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 71,96

1.1.1 Витрати на придбання теплової енергії для надання послуг з постачання гарячої води 56,48

1.1.2 Витрати на питну воду для надання послуг з постачання гарячої води 11,20

1.1.3 Частина витрат на утримання (обслуговування) та ремонт систем автономного опалення 
та/або індивідуальних теплових пунктів 4,28

1.2 Загальновиробничі витрати, у т.ч.: 0,29

1.2.1 Витрати на оплату праці 0,18

1.2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,04

1.2.3 Інші витрати 0,07

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 0,10

2.1 Витрати на оплату праці 0,07

2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,01

2.3 Інші витрати 0,02

3 Повна собівартість 72,35

4 Плановий прибуток, у тому числі: 2,74

4.1 Прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів 2,25

4.2 Податок на прибуток 0,49

5 Тарифи на послугу з постачання гарячої води, без ПДВ 75,09

6 Податок на додану вартість 15,02

7 Тариф на послугу з постачання гарячої води, ПДВ 90,11

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

     Додаток 17 
 Структура тарифів на послугу з постачання гарячої води без урахування витрат на утримання та ре-

монт центральних теплових пунктів, без урахування витрат на утримання та ремонт  
індивідуальних теплових пунктів

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 23.04.2020 (діюча) 

населення бюджетні 
установи

інші спо-
живачі

релігійні орга-
нізації

грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4 5 6

1 Планова виробнича собівартість, у тому числі: 69,28 64,25 63,74 67,43

1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 68,97 63,94 63,43 67,12

1.1.1 Витрати на придбання теплової енергії для 
надання послуг з постачання гарячої води 57,77 52,74 52,23 55,92

1.1.2 Витрати на питну воду для надання послуг з 
постачання гарячої води 11,20 11,20 11,20 11,20

1.1.3
Частина витрат на утримання (обслуговування) 
та ремонт систем автономного опалення та/або 

індивідуальних теплових пунктів 
0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Загальновиробничі витрати, у т.ч.: 0,31 0,31 0,31 0,31

1.2.1 Витрати на оплату праці 0,19 0,19 0,19 0,19

1.2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,04 0,04 0,04 0,04

1.2.3 Інші витрати 0,08 0,08 0,08 0,08

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 0,11 0,11 0,11 0,11

2.1 Витрати на оплату праці 0,07 0,07 0,07 0,07

2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,02 0,02 0,02 0,02

2.3 Інші витрати 0,02 0,02 0,02 0,02

3 Повна собівартість 69,39 64,36 63,85 67,54

4 Плановий прибуток, у тому числі: 2,30 2,18 2,74 2,05

4.1 Прибуток у тарифі на теплову енергію для по-
треб відповідної категорії споживачів 1,89 1,79 2,25 1,68

4.2 Податок на прибуток 0,41 0,39 0,49 0,37

5 Тарифи на послугу з постачання гарячої води, 
без ПДВ 71,69 66,54 66,59 69,59

6 Податок на додану вартість 14,34 13,31 13,32 13,92

7 Тариф на послугу з постачання гарячої води, 
ПДВ 86,03 79,85 79,91 83,51

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

   Додаток 18 
 Структура тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою системи 

автономного опалення, окремо для кожного багатоквартирного будинку, вул. Боткіна, 4,
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 23.04.2020 
(діюча) 

населення інші споживачі

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4

1 Планова виробнича собівартість, у тому числі: 55,02 51,26

1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 54,78 51,04

1.1.1 Витрати на придбання теплової енергії для надання послуг з постачання 
гарячої води 43,52 39,78

1.1.2 Витрати на питну воду для надання послуг з постачання гарячої води 11,20 11,20

1.1.3 Частина витрат на утримання (обслуговування) та ремонт систем авто-
номного опалення та/або індивідуальних теплових пунктів 0,06 0,06

1.2 Загальновиробничі витрати, у т.ч.: 0,24 0,22

1.2.1 Витрати на оплату праці 0,15 0,14

1.2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,03 0,03

1.2.3 Інші витрати 0,06 0,05

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 0,08 0,07

2.1 Витрати на оплату праці 0,05 0,05

2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,01 0,01

2.3 Інші витрати 0,02 0,01

3 Повна собівартість 55,10 51,33

4 Плановий прибуток, у тому числі: 0,00 0,00

4.1 Прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії 
споживачів 0,00 0,00

4.2 Податок на прибуток 0,00 0,00

5 Тарифи на послугу з постачання гарячої води, без ПДВ 55,10 51,33

6 Податок на додану вартість 11,02 10,27

7 Тариф на послугу з постачання гарячої води, ПДВ 66,12 61,60

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

  Додаток 19 
 Структура тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою системи 

автономного опалення, окремо для кожного багатоквартирного будинку, вул. Добрий шлях, 64,
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 
23.04.2020 (діюча) 

населення

грн/Гкал

1 2 3

1 Планова виробнича собівартість, у тому числі: 75,15

1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 74,83

1.1.1 Витрати на придбання теплової енергії для надання послуг з постачання гарячої 
води 63,57

1.1.2 Витрати на питну воду для надання послуг з постачання гарячої води 11,20

1.1.3 Частина витрат на утримання (обслуговування) та ремонт систем автономного 
опалення та/або індивідуальних теплових пунктів 0,06

1.2 Загальновиробничі витрати, у т.ч.: 0,32

1.2.1 Витрати на оплату праці 0,20

1.2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,04

1.2.3 Інші витрати 0,08

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 0,11

2.1 Витрати на оплату праці 0,07

2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,02

2.3 Інші витрати 0,02

3 Повна собівартість 75,26

4 Плановий прибуток, у тому числі: 0,00

4.1 Прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів 0,00

4.2 Податок на прибуток 0,00

5 Тарифи на послугу з постачання гарячої води, без ПДВ 75,26

6 Податок на додану вартість 15,05

7 Тариф на послугу з постачання гарячої води, ПДВ 90,31

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

  Додаток 20 
 Структура тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою системи 

автономного опалення, окремо для кожного багатоквартирного будинку, вул. Кудрявська, 16,
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 
23.04.2020 (діюча) 

населення

грн/Гкал

1 2 3

1 Планова виробнича собівартість, у тому числі: 68,56

1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 68,27

1.1.1 Витрати на придбання теплової енергії для надання послуг з постачання гарячої 
води 56,75

1.1.2 Витрати на питну воду для надання послуг з постачання гарячої води 11,20

1.1.3 Частина витрат на утримання (обслуговування) та ремонт систем автономного 
опалення та/або індивідуальних теплових пунктів 0,32

1.2 Загальновиробничі витрати, у т.ч.: 0,29

1.2.1 Витрати на оплату праці 0,18

1.2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,04

1.2.3 Інші витрати 0,07

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 0,11

2.1 Витрати на оплату праці 0,07

2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,02

2.3 Інші витрати 0,02

3 Повна собівартість 68,67

4 Плановий прибуток, у тому числі: 0,00

4.1 Прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії спо-
живачів 0,00

4.2 Податок на прибуток 0,00

5 Тарифи на послугу з постачання гарячої води, без ПДВ 68,67

6 Податок на додану вартість 13,73

7 Тариф на послугу з постачання гарячої води, ПДВ 82,40

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

   Додаток 21 
 Структура тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою системи 
автономного опалення, окремо для кожного багатоквартирного будинку, вул. Кудрявська, 27/29,

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 
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РЕКЛАМА Хрещатик Київ
5  червня 2020 р.

№ 40 (5319)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 23.04.2020 
(діюча) 

населення інші споживачі

грн/Гкал грн/Гкал

1 2 3 4

1 Планова виробнича собівартість, у тому числі: 68,36 63,44

1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 68,07 63,17

1.1.1 Витрати на придбання теплової енергії для надання послуг з постачання 
гарячої води 56,81 51,91

1.1.2 Витрати на питну воду для надання послуг з постачання гарячої води 11,20 11,20

1.1.3 Частина витрат на утримання (обслуговування) та ремонт систем автоном-
ного опалення та/або індивідуальних теплових пунктів 0,06 0,06

1.2 Загальновиробничі витрати, у т.ч.: 0,29 0,27

1.2.1 Витрати на оплату праці 0,18 0,17

1.2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,04 0,04

1.2.3 Інші витрати 0,07 0,06

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 0,11 0,09

2.1 Витрати на оплату праці 0,07 0,06

2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,02 0,01

2.3 Інші витрати 0,02 0,02

3 Повна собівартість 68,47 63,53

4 Плановий прибуток, у тому числі: 0,00 0,00

4.1 Прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії 
споживачів 0,00 0,00

4.2 Податок на прибуток 0,00 0,00

5 Тарифи на послугу з постачання гарячої води, без ПДВ 68,47 63,53

6 Податок на додану вартість 13,69 12,71

7 Тариф на послугу з постачання гарячої води, ПДВ 82,16 76,24

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

  Додаток 22 
 Структура тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою системи ав-
тономного опалення, окремо для кожного багатоквартирного будинку, вул. Михайла Максимовича, 7,

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 
23.04.2020 (діюча) 

населення

грн/Гкал

1 2 3

1 Планова виробнича собівартість, у тому числі: 56,39

1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 56,15

1.1.1 Витрати на придбання теплової енергії для надання послуг з постачання гарячої води 44,89

1.1.2 Витрати на питну воду для надання послуг з постачання гарячої води 11,20

1.1.3 Частина витрат на утримання (обслуговування) та ремонт систем автономного опа-
лення та/або індивідуальних теплових пунктів 0,06

1.2 Загальновиробничі витрати, у т.ч.: 0,24

1.2.1 Витрати на оплату праці 0,15

1.2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,03

1.2.3 Інші витрати 0,06

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 0,09

2.1 Витрати на оплату праці 0,06

2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,01

2.3 Інші витрати 0,02

3 Повна собівартість 56,48

4 Плановий прибуток, у тому числі: 0,00

4.1 Прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів 0,00

4.2 Податок на прибуток 0,00

5 Тарифи на послугу з постачання гарячої води, без ПДВ 56,48

6 Податок на додану вартість 11,30

7 Тариф на послугу з постачання гарячої води, ПДВ 67,78

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

  Додаток 23 
 Структура тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою системи 

автономного опалення, окремо для кожного багатоквартирного будинку, вул. Шполянська, 6-а,
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ 

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 
23.04.2020 (діюча) 

населення

грн/Гкал

1 2 3

1 Планова виробнича собівартість, у тому числі: 97,32

1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 96,90

1.1.1 Витрати на придбання теплової енергії для надання послуг з постачання гарячої 
води 85,64

1.1.2 Витрати на питну воду для надання послуг з постачання гарячої води 11,20

1.1.3 Частина витрат на утримання (обслуговування) та ремонт систем автономного 
опалення та/або індивідуальних теплових пунктів 0,06

1.2 Загальновиробничі витрати, у т.ч.: 0,42

1.2.1 Витрати на оплату праці 0,26

1.2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,06

1.2.3 Інші витрати 0,10

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 0,14

2.1 Витрати на оплату праці 0,10

2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,02

2.3 Інші витрати 0,02

3 Повна собівартість 97,46

4 Плановий прибуток, у тому числі: 0,00

4.1 Прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів 0,00

4.2 Податок на прибуток 0,00

5 Тарифи на послугу з постачання гарячої води, без ПДВ 97,46

6 Податок на додану вартість 19,49

7 Тариф на послугу з постачання гарячої води, ПДВ 116,95

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

  Додаток 24 
 Структура тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою системи 

автономного опалення, окремо для кожного багатоквартирного будинку, узвіз Кудрявський, 2,
КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  

(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» 

№ Найменування показників 

2020

розпор. № 636 від 
23.04.2020 (діюча) 

населення

грн/Гкал

1 2 3

1 Планова виробнича собівартість, у тому числі: 64,73

1.1 Прямі матеріальні витрати, у тому числі: 64,45

1.1.1 Витрати на придбання теплової енергії для надання послуг з постачання гарячої 
води 53,15

1.1.2 Витрати на питну воду для надання послуг з постачання гарячої води 11,20

1.1.3 Частина витрат на утримання (обслуговування) та ремонт систем автономного 
опалення та/або індивідуальних теплових пунктів 0,10

1.2 Загальновиробничі витрати, у т.ч.: 0,28

1.2.1 Витрати на оплату праці 0,17

1.2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,04

1.2.3 Інші витрати 0,07

2 Адміністративні витрати, у т.ч.: 0,09

2.1 Витрати на оплату праці 0,06

2.2 Відрахування на соціальні заходи 0,01

2.3 Інші витрати 0,02

3 Повна собівартість 64,82

4 Плановий прибуток, у тому числі: 0,00

4.1 Прибуток у тарифі на теплову енергію для потреб відповідної категорії споживачів 0,00

4.2 Податок на прибуток 0,00

5 Тарифи на послугу з постачання гарячої води, без ПДВ 64,82

6 Податок на додану вартість 12,96

7 Тариф на послугу з постачання гарячої води, ПДВ 77,78

Тарифи на послуги у розумінні Закону України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII вста-
новлено вперше.

  Додаток 25 
Структури тарифів на послугу з постачання гарячої води, що виробляється за допомогою індивідуаль-

ного теплового пункту, окремо для кожного багатоквартирного будинку  

КОМУНАЛЬНОМУ ПІДПРИЄМСТВУ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВРАДИ  
(КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО»

  
Встановлені розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради  

(Київської міської державної адміністрації) від 23.04.2020 № 636.
Розміщені на офіційному порталі Києва (www.kyivcity.gov.ua) в підрозділі «Рішення та розпорядження»  

розділу «Київ та міська влада» 01.05.2020.

     Додаток 26 
Тарифи на теплову енергію суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво теплової енергії на 
установках з використанням альтернативних джерел енергії, тарифи на виробництво теплової енергії 

на установках з використанням альтернативних джерел енергії

№ 
з/п Назва суб’єкта Реквізити розпоря-

дження

Теплова енергія, грн з ПДВ за 1 Гкал

Населення Бюджетні 
установи

Інші спо-
живачі

1 ТОВ «МІОС» від 26.02.2020 № 355 - 1537,74 -

2 ТОВ «ДОМОБУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ 
«РОСИЧІ» від 19.02.2020 № 302 - 1537,74 -

3 ТОВ «НОВА ЕРА – ЕНЕРГЕТИЧНА 
ГРУПА» від 26.02.2020 № 352 1240,28 1537,74 -

4 Мале приватне підприємство «ВПК» від 19.02.2020 № 301 - 1537,74 -

5 ТОВ «ВЄНІ ВІДЕ ВІЧЕ» від 26.02.2020 № 351 - 1537,74 -

6 ТОВ «НОВОЗАЙМ-ОСТ» від 19.02.2020 № 300 - 1537,74 -

7
КП «Керуюча компанія з обслугову-

вання житлового фонду Подільського 
району м. Києва»

від 24.02.2020 № 321 1240,28 - -

8 КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» від 26.02.2020 № 350 1127,70* 1425,16* -

9 ТОВ «КИЇВСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕ-
ТИЧНА КОМПАНІЯ» від 11.02.2019 № 234 - - 1838,38

11 ПП «Єврофасадбуд 2» від 19.02.2020 № 303 - 1537,74 -

12 ТОВ «ЕКОБУДТЕХ»  від 24.02.2020 № 322 - 1537,74 -

13 ТОВ «ФІЛАЙТ» від 26.02.2020 № 354 - 1537,74 -

14 ТОВ «Лідерай» від 24.02.2020 № 320 - 1425,05* -

15 ТОВ «Сан Парк» від 11.11.2016 № 1121 1102,92 - 1102,92

*тарифи на виробництво теплової енергії
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Додаток 27

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

Закон України «Про теплопостачання» Закон України «Про питну воду, питне водопостачання 
та водовідведення»

Закон України «Про житлово-комунальні послуги»
 від 09.11.2017 № 2189-VIII

визначає основні правові, економічні та організаційні засади ді-
яльності на об’єктах сфери теплопостачання та регулює відносини, 
пов’язані з виробництвом, транспортуванням, постачанням та ви-
користанням теплової енергії з метою забезпечення енергетичної 
безпеки України, підвищення енергоефективності функціонування 
систем теплопостачання, створення і удосконалення ринку те-
плової енергії та захисту прав споживачів та працівників сфери 
теплопостачання.

визначає правові, економічні та організаційні засади 
функціонування системи питного водопостачання, спря-
мовані на гарантоване забезпечення населення якісною та 
безпечною для здоров’я людини питною водою.

регулює відносини, що виникають у процесі надання та споживання житлово-комунальних послуг.

Споживач теплової енергії має право на: 
– вибір одного або декількох джерел теплової енергії чи те-

плопостачальних організацій, якщо це можливо за існуючими 
технічними умовами; 

– отримання інформації щодо якості теплопостачання, тарифів, 
цін, порядку оплати, режимів споживання теплової енергії; 

– відшкодування згідно із законодавством збитків, заподі-
яних внаслідок порушення його прав, у разі виконання ним своїх 
зобов’язань відповідно до договору; 

– приєднання до теплової мережі відповідно до нормативно-
правових актів;

– отримання обсягів теплової енергії згідно з параметрами 
відповідно до договорів та стандартів; 

– отримання перерахунку за спожиту теплову енергію з ураху-
ванням здійсненого авансового платежу та показань вузлів обліку 
теплової енергії протягом місяця після закінчення опалювального 
періоду. 

Захист прав споживачів теплової енергії, а також механізм 
реалізації захисту цих прав регулюються цим Законом, Законом 
України «Про захист прав споживачів», іншими нормативно-пра-
вовими актами. 

Споживачі питної води, послуг з питного водопостачання 
та водовідведення мають право на: 

– забезпечення питною водою, якість якої відповідає 
державним стандартам, кількість і режим подачі якої ви-
значаються на договірних засадах в обсязі, не меншому 
від нормативів питного водопостачання; 

– одержання в установленому порядку повної, до-
стовірної, своєчасної інформації про якість питної води, 
зворотних вод, обсяги її реалізації, режими подачі та по-
рядку розрахунку тарифів на послуги централізованого 
водопостачання і водовідведення;

– забезпечення послугами з централізованого водо-
відведення відповідно до нормативів гранично допустимих 
концентрацій та нормативів гранично допустимого скидання 
забруднюючих речовин;

– організацію та проведення громадського обговорення 
в процесі прийняття рішень з питань питної води, питного 
водопостачання та водовідведення відповідно до закону;

– участь представників громадськості у перевірках, які 
проводяться органами виконавчої влади, з дотриманням 
встановленого режиму перебування на території об’єктів 
питного водопостачання та водовідведення;

– пред’явлення позовів до суду про відшкодування 
збитків, завданих внаслідок постачання неякісної питної 
води, що не відповідає державним стандартам, інших 
порушень законодавства у сфері питної води, питного 
водопостачання та водовідведення;

– підключення в установленому порядку до централі-
зованого водопостачання та водовідведення.

Споживач має право: 
1) одержувати своєчасно та належної якості житлово-комунальні послуги згідно із законодавством і умовами укладених договорів;
2) без додаткової оплати одержувати від виконавця житлово-комунальних послуг інформацію про ціни/тарифи, загальну 

вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок надання відповідної послуги, а також про її 
споживчі властивості;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання 
або ненадання житлово-комунальних послуг та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна);

4) на усунення протягом строку, встановленого договорами про надання житлово-комунальних послуг або законодавством, 
виявлених недоліків у наданні житлово-комунальних послуг;

5) на зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за житлово-комунальні послуги у разі їх ненадання, 
надання не в повному обсязі або зниження їхньої якості;

6) на неоплату вартості комунальних послуг (крім постачання теплової енергії) у разі їх невикористання (за відсутності приладів 
обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 
30 календарних днів, за умови документального підтвердження відповідно до умов договорів про надання комунальних послуг;

7) отримувати від управителя, виконавців комунальних послуг штраф у розмірі, визначеному договорами про надання відпо-
відних житлово-комунальних послуг, за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт;

8) на перевірку кількості та якості житлово-комунальних послуг у встановленому законодавством порядку;
9) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг, зміною їхніх 

споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;
10) без додаткової оплати отримувати від виконавця відповідної послуги чи іншої уповноваженої на розподіл комунальної по-

слуги особи детальний розрахунок розподілу обсягу спожитих комунальних послуг між споживачами багатоквартирного будинку;
11) без додаткової оплати отримувати інформацію про проведені управителем, виконавцем комунальної послуги нарахування 

плати за житлово-комунальні послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі;
12) у встановленому законодавством порядку відключитися від систем централізованого теплопостачання та постачання 

гарячої води;
13) розірвати договір про надання комунальної послуги, попередивши про це виконавця відповідної комунальної послуги не 

менш як за два місяці до дати розірвання договору, за умови допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання 
відповідної послуги. Це право не поширюється на договір про постачання теплової енергії, укладений зі споживачами у багато-
квартирному будинку, крім випадку розірвання такого договору колективним споживачем.

Колективний споживач має право:
1) укладати договір про надання комунальної послуги відповідно до статуту в інтересах споживачів, об’єднаних таким ко-

лективним споживачем;
2) розірвати договір про надання комунальної послуги, укладений ним в інтересах споживачів, об’єднаних таким колективним 

споживачем, попередивши про це виконавця відповідної комунальної послуги не менш як за два місяці до дати розірвання.

Теплопостачальні, теплотранспортні і теплогенеруючі органі-
зації зобов’язані: 

– при зміні тарифів на теплову енергію повідомляти споживача 
письмово або в засобах масової інформації в порядку, встанов-
леному законодавством; 

– забезпечувати надійне постачання обсягів теплової енергії 
відповідно до умов договору та стандартів; 

– здійснювати перерахунок за спожиту теплову енергію із 
споживачами з урахуванням авансового платежу та показань 
приладів комерційного обліку теплової енергії протягом місяця 
після закінчення опалювального періоду; 

– здійснювати технічний облік матеріальних та енергетичних 
ресурсів, а також комерційний облік теплової енергії.

 Теплопостачальні організації, які здійснюють діяльність із по-
стачання теплової енергії з використанням власних теплових мереж, 
зобов’язані забезпечити рівноправний доступ до цих мереж усіх 
суб’єктів господарської діяльності відповідно до укладених договорів. 

У разі наявності технічної можливості, теплопостачальні орга-
нізації, що здійснюють постачання теплової енергії на закріпленій 
території, не мають права відмовити споживачу, який розташований 
на цій території, в укладенні договору.

У разі несвоєчасної сплати платежів за споживання теплової 
енергії, споживач сплачує пеню за встановленими законодавством 
або договором розмірами.

У разі відмови споживача оплачувати споживання теплової 
енергії, заборгованість стягується у судовому порядку.

Підприємства питного водопостачання та централізо-
ваного 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 стічних вод, ресур-
созберігаючих технологій та обладнання, 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 розвитку 
об’єктів централізованого питного водопостачання і водо-
відведення, 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 
водовідведення, що сталося з їх вини;

– вжиття заходів щодо забезпечення населення пит-
ною водою у випадках порушень функціонування систем 
централізованого водопостачання та водовідведення 
(аварійні ситуації);

– вирішення ситуаційних питань, пов’язаних з порушен-
ням функціонування систем централізованого водопос-
тачання та водовідведення (аварійні ситуації) відповідно 
до плану оперативних дій із забезпечення споживачів 
питною водою у відповідному населеному пункті (районі).

Виконавець комунальної послуги зобов’язаний:
1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість комунальних послуг згідно із законодавством та 

умовами договорів про їх надання, у тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або 
міжнародних стандартів;

2) готувати та укладати із споживачем договори про надання комунальних послуг з визначенням відповідальності за дотри-
мання умов їх виконання згідно з типовим договором;

3) без додаткової оплати надавати в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну 
вартість місячного платежу, структуру ціни/тарифу, норми споживання та порядок надання відповідної послуги, а також про її 
споживчі властивості та іншу інформацію, передбачену законодавством;

4) своєчасно проводити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період;
5) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів і проводити відповідні перерахунки розміру 

плати за комунальні послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в 
інших випадках, визначених договором про надання комунальних послуг;

6) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг у строки, встановлені законодавством;
7) виплачувати споживачу штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі, 

визначеному законодавством;
8) своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку 

з порушенням порядку надання житлово-комунальних послуг;
9) своєчасно та власним коштом проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням комунальних 

послуг, що виникли з його вини;
10) у разі укладення індивідуальних договорів про надання комунальних послуг, здійснювати розподіл загальнобудинкового 

обсягу послуг між співвласниками багатоквартирного будинку у передбаченому законодавством та договором порядку;
11) інформувати споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до законодавства.

Постанова Кабінету Міністрів України від 
21.07.2005 № 630 «Про затвердження 

Правил надання послуг з централізованого 
опалення, постачання холодної та гарячої 
води і водовідведення та типового догово-
ру про надання послуг з централізованого 
опалення, постачання холодної та гарячої 

води і водовідведення»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 
№ 830 «Про затвердження Правил надання послуги з 
постачання теплової енергії і типових договорів про 

надання послуги з постачання теплової енергії»*

Постанова Кабінету Міністрів України від 11.12.2019 
№ 1182 «Про затвердження Правил надання послуги 
з постачання гарячої води та типових договорів про 

надання послуги з постачання гарячої води»*

Постанова Кабінету Міністрів України від 05.07.2019 № 690 
«Про затвердження Правил надання послуги з централізованого 
водопостачання та централізованого водовідведення і типових 

договорів про надання послуг з централізованого водопостачання 
та централізованого водовідведення»*

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

регулюють відносини між суб’єктом господарювання, що 
провадить господарську діяльність з постачання теплової 
енергії (виконавець), та індивідуальним і колективним спо-
живачем (споживач), який отримує або має намір отримати 
послугу з постачання теплової енергії та визначають вимоги 
до якості послуги, одиниці виміру обсягу спожитої споживачем 
теплової енергії, порядок оплати.

регулюють відносини між суб’єктом господарювання, що 
провадить господарську діяльність з постачання гарячої води 
(виконавець), та індивідуальним і колективним споживачем 
(споживач), який отримує або має намір отримати послугу 
з постачання гарячої води та визначають вимоги до якості 
послуги, одиниці виміру обсягу спожитої споживачем гарячої 
води, порядок оплати.

регулюють відносини між суб’єктом господарювання, що провадить 
господарську діяльність з централізованого водопостачання та/або центра-
лізованого водовідведення (виконавець), та індивідуальним і колективним 
споживачем (споживач), який отримує або має намір отримувати послуги 
з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення 
(послуги), а також визначеною власником (співвласниками) особою, що 
здійснює розподіл обсягів послуг.

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 затверджених 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 прожи-
вання, роботи, лікування, навчання, проходження 
військової служби, відбування покарання); 

2) усунення виконавцем виявлених недоліків 
у наданні послуг; 

3) несплату вартості послуг за період тимча-
сової 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 про-
тягом 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 ре-
монт (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 не-
надання та отримання компенсації за перевищення 
строків проведення аварійно-відбудовних робіт; 

10) відшкодування збитків, завданих його майну 
та/або приміщенню, шкоди, заподіяної його життю 
чи здоров’ю внаслідок неналежного надання або 
ненадання послуг. 

Споживач має також інші права відповідно до 
законодавства.

Споживач має право:
1) своєчасно одержувати послугу належної якості відповідно 

до законодавства та договору;
2) без додаткової оплати одержувати від виконавця інфор-

мацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, 
структуру ціни/тарифу, порядок оплати, норми споживання та 
порядок надання послуги, а також про її споживчі властивості;

3) на перевірку кількості та якості послуги у встановленому 
законодавством порядку;

4) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, 
заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного 
надання або ненадання послуги та незаконного проникнення 
в належне йому житло (на інший об’єкт нерухомого майна);

5) на обрання однієї з моделей організації договірних від-
носин з виконавцем;

6) на усунення протягом строку, встановленого договором 
або законодавством, виявлених недоліків у наданні послуги;

7) на зменшення у встановленому законодавством порядку 
розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в 
повному обсязі або зниження її якості;

8) отримувати від виконавця штраф у розмірі, визначеному 
законодавством та договором, за перевищення нормативних 
строків проведення аварійно-відновних робіт;

9) без додаткової оплати отримувати від виконавця чи іншої 
уповноваженої на розподіл послуги особи детальний розра-
хунок розподілу обсягу спожитої послуги між споживачами 
багатоквартирного будинку;

10) без додаткової оплати отримувати інформацію про 
проведені виконавцем нарахування плати за послугу (з роз-
поділом за періодами та видами нарахувань) та отримані від 
споживача платежі;

11) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з 
порушенням порядку надання послуги, зміною її споживчих 
властивостей та перевищенням строків проведення аварій-
но-відновних робіт;

12) у встановленому законодавством порядку відключи-
тися від систем (мереж) централізованого теплопостачання 
(централізованого опалення);

13) отримувати перерахунок за спожиту теплову енергію 
з урахуванням здійсненого авансового платежу та показань 
вузлів обліку теплової енергії протягом одного місяця після 
закінчення опалювального періоду;

14) на вибір одного або декількох джерел теплової енергії 
чи теплопостачальних організацій, якщо це можливо за іс-
нуючими технічними умовами;

15) звертатися до суду в разі порушення виконавцем 
умов договору.

Колективний споживач має право:
1) укладати договір про надання послуги відповідно до 

статуту в інтересах споживачів, об’єднаних таким колектив-
ним споживачем;

2) розірвати договір, укладений ним в інтересах споживачів, 
об’єднаних таким колективним споживачем, попередивши про 
це теплопостачальну організацію не менш як за два місяці до 
дати розірвання, за умови допуску виконавця для здійснення 
технічного припинення надання відповідної послуги.

Споживач має право:
1) одержувати своєчасно та належної якості послугу згідно 

із законодавством та умовами договору;
2) без додаткової оплати одержувати від виконавця інфор-

мацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, 
структуру ціни/тарифу, порядок оплати, норми споживання та 
порядок надання послуги, а також про її споживчі властивості;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, 
заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного 
надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в 
належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна);

4) на усунення протягом строку, встановленого договором 
або законодавством, виявлених недоліків у наданні послуги;

5) на зменшення у встановленому законодавством порядку 
розміру плати за послугу в разі її ненадання, надання не в 
повному обсязі або зниження її якості;

6) на обрання однієї з моделей організації договірних від-
носин з виконавцем;

7) на неоплату вартості послуги у разі її невикористання (за 
відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності 
в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) 
споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови 
документального підтвердження відповідно до умов договору;

8) отримувати від виконавця штраф у розмірі, визначеному 
договором, за перевищення нормативних строків проведення 
аварійно-відновних робіт;

9) на перевірку кількості та якості послуги у встановленому 
законодавством порядку;

10) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з по-
рушенням порядку надання послуги, зміною її споживчих 
властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-
відновних робіт;

11) без додаткової оплати отримувати від виконавця або 
іншої особи, яка здійснює розподіл обсягів послуги, детальний 
розрахунок розподілу обсягу спожитої послуги між споживачами 
багатоквартирного будинку;

12) без додаткової оплати отримувати інформацію про 
проведені виконавцем нарахування плати за послугу (з роз-
поділом за періодами та видами нарахувань) та отримані від 
споживача платежі;

13) у встановленому законодавством порядку відключатися 
від систем (мереж) постачання гарячої води;

14) розірвати договір, попередивши про це виконавця не 
менш як за два місяці до дати розірвання, за умови допуску ви-
конавця для здійснення технічного припинення надання послуги;

15) звертатися до суду в разі порушення виконавцем умов 
договору.

Колективний споживач має право:
1) укладати договір відповідно до статуту в інтересах спо-

живачів, об’єднаних таким колективним споживачем;
2) розірвати договір, укладений ним в інтересах споживачів, 

об’єднаних таким колективним споживачем, попередивши про 
це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання, за 
умови допуску виконавця для здійснення технічного припинення 
надання послуги;

3) звертатися до суду в разі порушення виконавцем умов 
договору.

Споживач має право:
1) підключення в установленому порядку до системи централізованого 

водопостачання та водовідведення;
2) забезпечення питною водою, якість якої відповідає державним санітар-

ним нормам та правилам, кількість і режим постачання якої визначаються 
на договірних засадах відповідно до нормативів питного водопостачання;

3) одержання в установленому порядку повної, достовірної, своєчасної 
інформації про якість питної води та режим її постачання;

4) забезпечення послугами з централізованого водовідведення відповід-
но до нормативів гранично допустимої концентрації та нормативів гранично 
допустимого скидання забруднюючих речовин;

5) пред’явлення позовів до суду про відшкодування збитків, завданих 
внаслідок постачання неякісної питної води, що не відповідає державним 
санітарним нормам та правилам, інших порушень вимог законодавства у 
сфері питної води, питного водопостачання та водовідведення;

6) своєчасне одержання послуг належної якості згідно із законодавством 
і договором;

7) одержання без додаткової оплати від виконавця інформації про тарифи, 
розмір місячного платежу, структуру тарифу, норми споживання та порядок 
надання послуг, а також про їх споживчі властивості;

8) відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його 
життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання по-
слуги та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт 
нерухомого майна);

9) усунення протягом строку, встановленого договором або законодав-
ством, виявлених недоліків у наданні послуг;

10) зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за 
послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

11) неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності при-
ладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому 
об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних 
днів за умови документального підтвердження відповідно до умов договору;

12) отримання від виконавців штрафу за перевищення нормативних 
строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі, визначеному за-
конодавством або договором;

13) проведення перевірки кількості та якості послуг у встановленому 
законодавством порядку;

14) складення та підписання актів-претензій у зв’язку з порушенням по-
рядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням 
строків проведення аварійно-відновних робіт;

15) отримання без додаткової оплати від виконавця або визначеної 
власником (співвласниками) особи, що здійснює розподіл обсягів послуг, 
детального розрахунку такого розподілу;

16) отримання без додаткової оплати інформації про проведені виконав-
цем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами 
нарахувань) та отримані від споживача платежі;

17) розірвання договору про надання послуг за умови попередження про 
це виконавця не менш як за два місяці до дати його розірвання та допуску 
виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг.

Колективний споживач має право:
1) укладати договір відповідно до свого статуту в інтересах споживачів, 

об’єднаних таким колективним споживачем.
2) розірвати договір, укладений ним в інтересах споживачів, об’єднаних 

таким колективним споживачем, попередивши про це виконавця не менш 
як за два місяці до дати розірвання.
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РЕКЛАМА Хрещатик Київ
5  червня 2020 р.

№ 40 (5319)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ»

код згідно з ЄДРПОУ: 22808435,
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, ім’я 

та по батькові 
 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я 

та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та 
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовля-
ються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку 

у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкт господарювання.
Юридична адреса: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38. 

Контактний номер телефону: (0332) 20-01-24
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної    

особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція автозаправної станції (АЗС) під автозаправний комплекс (АЗК) за 

адресою: вул. Глибочицька, 12, в Шевченківському р-ні м. Києва.
Планованою діяльністю передбачається реконструкція існуючої АЗС під АЗК з 

пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, обладнанням та спорудами 
для прийому, зберігання та відпуску рідкого моторного палива, а також влаштування 
підсобно-виробничих і побутових будівель і споруд, що забезпечуватимуть його 
нормальну експлуатацію.

На проєктованому АЗК передбачається здійснювати приймання, зберігання та 
відпуск нафтопродуктів (різних марок бензину і дизельного палива) та скрапленого 
вуглеводного газу (пропан-бутану). В будівлі АЗК з пунктом сервісного обслуговування 
водіїв та пасажирів передбачається влаштування торгового залу із зоною продажу 
супутніх товарів промислової та продовольчої груп в розфасованій упаковці та зоною 
для швидкого харчування відвідувачів.

Режим роботи на АЗС:
– кількість робочих днів – 365;
– кількість робочих змін – 3;
– кількість робочих годин у зміну – 8.
Технічна альтернатива 1.
Проєктними рішеннями передбачається, для прийому та зберігання рідкого мото-

рного палива, встановлення підземних резервуарів загальною місткістю до 100 м3.  
Даною технічною альтернативою розглянуто декілька альтернативних варіантів 

по обладнанню резервуарного парку: застосування обладнання постачальників 
різних компаній-виробників, різною одиничною ємністю. При виборі прийнятого 
до встановлення обладнання аналізувалися наступні параметри: надійність роботи 
устаткування; витрати на будівництво та експлуатацію; підвищений рівень безпеки 
при експлуатації обладнання. Прийняте до встановлення обладнання є найбільш 
оптимальним з фінансової, технічної, екологічної та економіко-соціальної перспектив.

Технічна альтернатива 2.
Технічна альтернатив розглядає встановлення на АЗК наземних резервуарів для 

зберігання нафтопродуктів проектною місткістю резервуарного парку до 80 м3. 
* суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територі-

альних альтернатив.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Реалізація планованої діяльності планується в Шевченківському р-ні м. Києва по 

вул. Глибочицька, 12, на земельній ділянці площею 0,1049 га (кадастровий номер 
8000000000:91:132:0008) з цільовим призначенням: для будівництва, експлуатації 
та обслуговування автозаправного комплексу. Дана земельна ділянка використо-
вуються ТОВ «ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ» на підставі договору оренди з Київською 
міською радою від 29.11.13 р., реєстровий № 5924.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива не розглядається, оскільки планована діяльність 

здійснюватиметься в межах існуючої АЗС, де наявні інженерні комунікації, будівлі та 
споруди з необхідною інфраструктурою для нормального функціонування.

* Суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територі-
альних альтернатив.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності, обумовлений 

наданням послуг по заправці автомобілів якісним пальним, збільшенням надходжень 
у місцевий та державний бюджет, зайнятості місцевого населення.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

АЗК ТОВ «ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ», який планується розташувати по вул. Гли-
бочицька, 12, в Шевченківському р-ні м. Києва, представлятиме собою комплекс 
будівель, споруд та обладнання для приймання, зберігання та відпуску нафтопродуктів 
(різних марок бензину та дизельного палива). На АЗС виконуватимуться такі основні 
технологічні процеси: приймання палива із автомобільного транспорту; зберігання 
палива у резервуарах та відпуск палива споживачам в автомобілі різних типів. 

Доставка нафтопродуктів здійснюватиметься автоцистернами, із яких паливо через 
швидкороз’ємні муфти по трубопроводах зливатиметься в підземні резервуари. Ре-
зервуарний парк складається з підземних резервуарів загальною місткістю до 100 м3.

Резервуари укомплектовані необхідною запірною арматурою, дихальними клапа-
нами, оглядовими пристроями. Дихальні клапани забезпечують підтримання тиску в 

резервуарах на рівні до 25 кПа. Заправлення автомобілів рідким моторним паливом 
здійснюватиметься через дві двохсторонні паливо-роздавальні колонки (ПРК). Для 
захисту навколишнього середовища проєктом передбачається газовирівнювальна 
система «резервуар-автоцистерна» та «ПРК-резервуар» (повернення парів).

До складу операторської входять: зала обслуговування з влаштуванням зони 
споживання їжі та зони з продажу супутніх товарів; складські приміщення; гардероб 
персоналу з душовою та санвузлом; санвузол для маломобільних верств населення; 
санвузли для відвідувачів та інші допоміжні приміщення.

В приміщенні торгового залу планується розміщення зони споживання їжі до 30 
посадкових місць, заснованому на принципі швидкого обслуговування відвідувачів. 
Процес приготування їжі в закладі полягає в доготувуванні напівфабрикатів шляхом 
їх підігрівання у мікрохвильових печах, грилі, пароконвектоматах та реалізації у 
споживчій тарі. Компонування технологічного обладнання приміщення підготовки 
їжі забезпечить поточність технологічного процесу готування їжі. Для зберігання 
продуктів передбачені комора сухих продуктів, холодильні та морозильні камери. 

Планований річний обсяг реалізації палива на АЗК після реконструкції: 
– бензин різних марок – 1050 т/рік; 
– дизельне паливо – 1120 т/рік; 
Інженерне забезпечення – згідно з технічними умовами:
– водопостачання – централізоване (від міської мережі);
– водовідведення господарсько-побутових стоків – централізоване (в міську 

каналізаційну мережу),
– водовідведення господарсько-побутових та виробничих (після жировловлювачів) 

стоків – централізоване (в міську каналізаційну мережу),
– електропостачання – від існуючої ЗТП; для забезпечення живлення АЗС під час 

відключення електроенергії передбачається резервний дизель-генератор;
– опалення – електричне.
Транспортне забезпечення – заїзд та виїзд на ділянку передбачено з вул. Глибо-

чицька. Проїзд автотранспорту по території автозаправного комплексу передбачено 
з одностороннім рухом автотранспорту. 

Для розміщення автомобілів відвідувачів на території АЗК передбачена відкрита 
стоянка. 

Кількість створених робочих місць на об’єкті – 17.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Підприємство відноситься до об’єктів, для яких екологічні, санітарно-епідеміо-

логічні, протипожежні та інші обмеження приведені в діючих державних екологічних 
нормативних документах, будівельних, санітарних і протипожежних нормах.

Екологічні обмеження:
– при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохорон-

ного законодавства;
– викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися при наявності 

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 та 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, тран-
спортування та монтаж; 

5) проводити два рази на рік перевірку стану внутрішньобудинкових систем багато-
квартирного 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 ма-
сової 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 внутріш-
ньобудинкових інженерних систем та/або інженерного обладнання, що розташовані за 
межами багатоквартирного будинку або житлового будинку (у разі його особистого звер-
нення – 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 під-
тверджує його/їх відсутність (довідка з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, 
навчання, проходження військової служби, відбування покарання); 

15) звільняти від плати за послуги у разі їх ненадання та виплачувати компенсацію за 
перевищення строків проведення аварійно-відбудовних робіт; 

16) проводити перерахунок розміру плати за надання послуг у разі ненадання їх, надан-
ня 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 несправ-
ностей, 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 відпо-
відно до законодавства 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 спеці-
альним 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.

Виконавець зобов’язаний:
1) забезпечувати своєчасність надання, 

безперервність і належну якість послуги згідно 
із законодавством та умовами договорів 
про її надання, зокрема шляхом створення 
системи управління якістю відповідно до 
національних або міжнародних стандартів;

2) забезпечувати надійне постачання 
обсягів теплової енергії відповідно до умов 
договору та стандартів;

3) у міжопалювальний період проводити 
підготовку об’єктів житлово-комунального 
господарства до експлуатації в осінньо-
зимовий період;

4) готувати та укладати із споживачем 
договір про надання послуги відповідно 
до обраної споживачем моделі договірних 
відносин;

5) без додаткової оплати надавати в 
установленому законодавством порядку 
необхідну інформацію про ціни/тарифи, за-
гальну вартість місячного платежу, структуру 
ціни/тарифу, норми споживання та порядок 
надання відповідної послуги, а також про її 
споживчі властивості та іншу інформацію, 
передбачену законодавством;

6) розглядати у визначений законодав-
ством строк претензії та скарги споживачів 
і проводити відповідні перерахунки розміру 
плати за послугу в разі її ненадання, надання 
не в повному обсязі, несвоєчасно або надання 
послуги неналежної якості, а також в інших 
випадках, визначених договором;

7) своєчасно реагувати на виклики спо-
живачів, підписувати акти-претензії, вести 
облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку 
з порушенням порядку надання послуги;

8) своєчасно та власним коштом проводити 
роботи з усунення виявлених неполадок, 
пов’язаних з наданням послуги, що виникли 
з його вини;

9) у разі укладення індивідуальних до-
говорів про надання послуг здійснювати 
розподіл загальнобудинкового обсягу спо-
житої теплової енергії між співвласниками 
багатоквартирного будинку згідно з Мето-
дикою розподілу між споживачами обсягів 
спожитих у будівлі комунальних послуг та 
договорами;

10) інформувати споживачів про намір 
зміни цін/тарифів на послугу відповідно до 
Порядку інформування споживачів про намір 
зміни цін/тарифів на комунальні послуги з 
обґрунтуванням такої необхідності;

11) вживати заходів до ліквідації аварій, 
усунення порушень якості послуг у строк, 
встановлений договором, але не більше 
семи діб;

12) виплачувати споживачу штраф за 
перевищення встановлених строків про-
ведення аварійно-відновних робіт у розмірі, 
визначеному договором.

Виконавець зобов’язаний:
1) забезпечувати своєчасність надання, 

безперервність і відповідну якість послуги 
згідно із законодавством та умовами дого-
ворів, зокрема шляхом створення системи 
управління якістю відповідно до національних 
або міжнародних стандартів;

2) готувати та укладати із споживачем 
договір відповідно до обраної споживачем 
моделі договірних відносин;

3) без додаткової оплати надавати в 
установленому законодавством порядку 
необхідну інформацію про ціни/тарифи, за-
гальний розмір місячного платежу, структуру 
ціни/тарифу, норми споживання та порядок 
надання послуги, її споживчі властивості, 
а також іншу інформацію, передбачену 
законодавством;

4) в міжопалювальний період проводити 
підготовку об’єктів житлово-комунального 
господарства до експлуатації в осінньо-
зимовий період;

5) розглядати у визначений законодав-
ством строк претензії та скарги споживачів 
і проводити відповідні перерахунки розміру 
плати за послугу в разі її ненадання, надання 
не в повному обсязі, несвоєчасно або не-
належної якості, а також в інших випадках, 
визначених договором;

6) вживати заходів до ліквідації аварій, 
усунення порушень якості послуг у строк, 
встановлений договором, але не більше 
семи діб;

7) виплачувати споживачу штраф за 
перевищення встановленого строку про-
ведення аварійно-відновних робіт у розмірі, 
визначеному договором;

8) своєчасно реагувати на виклики спо-
живачів, підписувати акти-претензії, вести 
облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку 
з порушенням порядку надання послуги;

9) своєчасно та за власний рахунок про-
водити роботи з усунення виявлених непо-
ладок, пов’язаних з наданням послуги, що 
виникли з його вини;

10) у разі укладення індивідуальних до-
говорів здійснювати розподіл загально-
будинкового обсягу послуги між співвлас-
никами багатоквартирного будинку згідно 
з Методикою розподілу між споживачами 
обсягів спожитих у будівлі комунальних 
послуг та договором;

11) інформувати споживачів про намір 
зміни цін/тарифів на послугу відповідно 
до порядку інформування споживачів про 
намір зміни цін/тарифів на комунальні по-
слуги з обґрунтуванням такої необхідності, 
затвердженого Мінрегіоном.

Виконавець зобов’язаний:
1) забезпечувати виробництво та постачання споживачам питної 

води відповідно до умов договору;
2) вживати заходів до забезпечення питною водою у разі порушення 

функціонування систем централізованого водопостачання та водо-
відведення (аварійні ситуації);

3) вирішувати питання, пов’язані з порушенням функціонування 
систем централізованого водопостачання та водовідведення (ава-
рійні ситуації), відповідно до плану оперативних дій із забезпечення 
споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі);

4) відшкодовувати збитки, завдані юридичним і фізичним особам 
внаслідок порушення вимог законодавства у сфері питної води, 
питного водопостачання та централізованого водовідведення, що 
сталося з його вини;

5) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відпо-
відну якість послуг згідно із законодавством та умовами договору, в 
тому числі шляхом створення системи управління якістю відповідно 
до національних або міжнародних стандартів;

6) готувати та укладати із споживачем договори з визначенням 
відповідальності за дотримання їх умов;

7) надавати без додаткової оплати в установленому законодав-
ством порядку необхідну інформацію про тарифи, розмір місячного 
платежу, структуру тарифу, норми споживання та порядок надання 
послуг, а також про їх споживчі властивості та іншу інформацію, 
передбачену законодавством;

8) своєчасно проводити підготовку об’єктів житлово-комунального 
господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період;

9) розглядати у визначений законодавством строк претензії 
та скарги споживача і проводити відповідні перерахунки розміру 
плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, 
несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, ви-
значених договором;

10) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості 
послуг у строки, встановлені законодавством;

11) виплачувати споживачеві штраф за перевищення нормативних 
строків проведення аварійно-відновних робіт у розмірі ____відсотків 
середньомісячної плати за послугу за попередні 12 місяців (якщо 
попередніх місяців нараховується менш як 12, за фактичний час 
споживання послуги) за кожну добу такого перевищення;

12) своєчасно реагувати на виклики споживачів, підписувати 
акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з 
порушенням порядку надання послуг;

13) своєчасно проводити за власний рахунок роботи з усунення 
виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли 
з його вини;

14) здійснювати розподіл загальнобудинкового обсягу послуг між 
споживачами у передбаченому законодавством та договором порядку;

15) інформувати споживачів про намір зміни тарифів на послуги 
відповідно до законодавства;

16) відшкодовувати збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю 
або здоров’ю споживача внаслідок неналежного надання або нена-
дання послуги та незаконного проникнення в належне йому житлове 
приміщення (інший об’єкт нерухомого майна);

17) самостійно здійснювати перерахунок вартості послуг за період 
ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості послуг, 
а також сплачувати неустойку (штраф, пеню) у розмірі ____ відсотків 
суми здійсненого перерахунку вартості послуги.

*зазначені Правила застосовуються за умови укладення договорів про надання відповідних послуг згідно із Законом України «Про житлово-комунальні послуги» від 09.11.2017 № 2189-VIII

Додаток 28
Місце та порядок отримання інформації

Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) (далі – КМДА) Національна комісія, що здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг (далі – НКРЕКП)

КБУ «Контактний 
центр міста Києва»

Виконавці послуг

Запити на інформацію.
Можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі. Зокрема:
поштою – на адресу: 01044, Київ-044, вул. Хрещатик, 36 (на конверті вказати: «Інформаційний запит»);
факсом – за номерами: (044) 202-71-18;
телефоном – за номерами: (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.kyivcity.gov.ua), або оформлений у довільній формі.
З Порядком складання, подання, опрацювання запитів на інформацію, що надходять до КМДА, та надання відпо-

відей на них, можна ознайомитися на офіційному вебсайті КМДА (www.kyivcity.gov.ua) в розділі «Публічна інформація».

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 осо-
бистому прийомі) чи письмовим, надісланим поштою або переданим громадянином до відповідного органу, установи 
особисто чи через уповноважену ним особу, якщо ці повноваження оформлені відповідно до чинного законодавства.

Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою осіб (колективне). 
Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. У зверненні має 

бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, 
зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. В електронному зверненні також має бути зазначено 
електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку 
з ним). Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з 
якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Прийом громадян здійснюється відділом особистого прийому громадян, за адресою:
вул. Хрещатик, 36, open space (відкритий простір).
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 13.45.
Телефон відділу особистого прийому громадян: (044) 202-75-94.
Е-пошта: zvernen@kmda.gov.ua.

Для отримання інформації щодо тарифів ТОВ «Євро-ре-
конструкція», ПрАТ «АК «Київводоканал», а також інших ви-
конавців послуг – ліцензіатів НКРЕКП необхідно звертатися 
безпосередньо до НКРЕКП: 

Адреса: 03057 м. Київ, 
вул. Смоленська, 19,
вебсайт: www.nerc.gov.ua;
тел.: (044) 204-48-27; 204-70-72;
e-mail: box@nerc.gov.ua.

Зареєструвати 
звернення можна 
за багатоканальним 
телефоном 15-51 (зі 
стаціонарного та мо-
більного) або (044) 
205-73-37 (з міжмісь-
кого) або залишити 
своє звернення через 
веб-сайт «Контактного 
центру міста Києва» 
(www.1551.gov.ua) та 
мобільного додатку 
«КМДА 1551».

Виконавець послуг зобов’язаний надавати в 
установленому законодавством порядку необхідну 
інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість 
місячного платежу, структуру ціни/тарифу, нор-
ми споживання та порядок надання відповідної 
послуги, а також про її споживчі властивості та 
іншу інформацію, передбачену законодавством.

З переліком виконавців послуг (ліцензіатів 
КМДА) можна ознайомитися на сайті Департа-
менту житлово-комунальної інфраструктури:  
www.dzki.kyivcity.gov.ua в розділі «Довідник».
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За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності з 
його умовами) та не перевищувати граничнодопустимих нормативів;

– відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні 
передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для по-
дальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення;

– виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.
Санітарно-гігієнічні обмеження:
– експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-

гігієнічними нормами та правилами;
– дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Дер-

жавних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96);
– рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового 

забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ.
– дотримання вимог Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації 

м. Києва, Правил приймання поверхневого стоку в київську міську дощову каналізацію;
– дотримання вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до без-

печності та якості харчових продуктів».
Інші обмеження:
– дотримання правил пожежної безпеки.
Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації 

об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні захисні та інші заходи щодо 
умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та 
санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний 
і не потребує додаткових екологічних обмежень.

Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно альтернативі 1, за винятком додаткових вимог щодо вибухо– та по-

жежної безпеки. 
Щодо територіальної альтернативи 1.
– територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та 

промисловою інфраструктурою (забудовою), яка склалася на території планованої 
діяльності та поряд з нею;

– забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу шкід-
ливих факторів на цій межі;

– використання земельних площ в межах земельних ділянок, наданих у користу-
вання у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за аль-

тернативами:
Щодо технічної альтернативи 1.
Інженерна підготовка території включає планування майданчику з дотриманням 

нормативних розривів до існуючих інженерних комунікацій та споруд. До початку 
будівництва проводяться земляні роботи, роботи по підключенню до існуючих ме-
реж водопостачання та водовідведення, а також електропостачання будівельного 
майданчика.

Проєктні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати 
раціональне використання ґрунту та водних ресурсів, а також будуть передбачені 
захисні та компенсаційні заходи.

Об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятки архітектури, історії і культури відсутні.
Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно альтернативі 1, крім певних відмінностей, пов’язаних з установкою 

наземних ємностей для зберігання нафтопродуктів.
Щодо територіальної альтернативи 1.
Дотримання проектних рішень в період будівництва і експлуатації, що забез-

печуватиме раціональне використання природних ресурсів. 
Передбачити охоронні, захисні та компенсаційні заходи.
Щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1.
В процесі будівництва/реконструкції та експлуатації об’єкту планованої діяльності 

можливі наступні види впливу на:
– клімат і мікроклімат: незначний вплив;
– повітряне середовище – забруднення повітря викидами забруднюючих речовин, 

рівень якого не перевищуватиме ГДК на межі санітарно-захисної зони; джерелами 
впливу під час проведення будівельних робіт та при монтажі обладнання буде задіяна 
спецтехніка, обладнання та механізми, вплив матиме локальний та короткостроко-

вий характер; джерелами утворення забруднюючих речовин на період експлуатації 
об’єкта будуть: резервуари для прийому та зберігання бензину та дизельного палива, 
а також ПРК для відпуску різних видів палива; 

– водне середовище – утворення господарсько-побутових та зливових стоків, 
відведення яких після очищення у локальних очисних спорудах передбачається у 
мережі каналізації; за умови дотримання проектних рішень вплив на водне серед-
овище буде знаходитись в межах вимог діючого законодавства;

– ґрунт та геологічне середовище – можливий вплив при проведенні будівель-
но-монтажних робіт; з метою запобігання негативного впливу на ґрунт проектом 
передбачається використання для зберігання палива резервуарів з антикорозійним 
захистом посиленого типу, оснащення площадки контейнерами для побутових і 
будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів;

– рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти – об’єкт планованої діяльності 
розміщуватиметься у межах антропогенно-трансформованих територій, тому вплив 
на рослинний та тваринний світ буде мінімальний; об’єкти природно-заповідного 
фонду в зоні впливу об’єкту планованої діяльності відсутні;

– навколишнє соціальне середовище – створення нових робочих місць, надхо-
дження коштів у місцевий та державний бюджет;

– утворення відходів – відходи, що утворюватимуться (відпрацьовані лампи, за-
лишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти, матеріали 
обтиральні відпрацьовані, суміш речовин мастильних та масел нафтових, одержана 
від вилучення масел із вод стічних, залишки, одержані у процесі вилучення піску, 
спецодяг зношений, спецвзуття зношене, вловлені неімульгіровні жири і рослині 
масла, тверді побутові відходи) передбачається тимчасово зберігати у спеціально 
призначених місцях з наступною їх передачею на утилізацію та захоронення спеці-
алізованим організаціям згідно договорів.

Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно альтернативі 1, за винятком ймовірного збільшеного обсягу викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та більш значної ймовірності ви-
никнення та розвитку аварійних ситуацій, та певних відмінностей щодо впливу на 
ґрунти, пов’язаних з установкою наземних ємностей для зберігання нафтопродуктів. 

Щодо територіальної альтернативи 1.
Здійснення запланованої діяльності в межах існуючої земельної ділянки не спри-

чинить значного негативного впливу на оточуюче середовище та здоров’я населення. 
Санітарно-захисна зона для даного об’єкту по відношенню до житлово-громадської 

забудови витримується. Викиди від АЗК, що проектується, а також рівні шуму, вібрації, 
ультразвуку та електромагнітних випромінювань на межі СЗЗ не перевищуватимуть 
гігієнічні нормативи. Об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятки архітектури, 
історії і культури на території відсутні.

В проєкті прийняті та враховані санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні 
та територіальні обмеження згідно чинного законодавства України.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та під-
лягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину 
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

Планова діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля згідно із ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»:

– ч. 3 п. 4 абз. 2 поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів 
їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або 
газоподібних) 15 кубічних метрів і більше».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного 
негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає вклю-

ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідно із ст. 6 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» № 2059 VII від 23 травня 2017 року. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на 
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:
– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
– проведення громадського обговорення планованої діяльності;
– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на до-
вкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови 
її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки 
впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості 
для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які 
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, 
а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні 
про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному 
веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому 
органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження 
і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних 
даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності. 
Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої 

діяльності буде:
Дозвіл на виконання будівельних робіт згідно ст. 37 Закону України «Про регу-

лювання містобудівної діяльності»
 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля»)
що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, 

обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної адміністрації),

Поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28,
електронна адреса: andrii.vergelis@kmda.gov.ua,

тел.: (044) 366-64-15.
Контактна особа: Вергеліс Андрій Васильович.

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, 
номер телефону та контактна особа)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ»

код згідно з ЄДРПОУ: 22808435,
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ, або прізвище, 

ім’я та по батькові 
(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, 

ім’я та по батькові фізичної особи – підприємця, ідентифікаційний код або серія та 
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовля-
ються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та 
офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку 

у паспорті)
інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкт господарювання. 
Юридична адреса: 43010, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Кременецька, буд. 38. 

Контактний номер телефону: (0332) 20-01-24
(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної 

особи – підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*.
Планована діяльність, її характеристика.
Реконструкція автозаправної станції (АЗС) під автозаправний комплекс (АЗК) з 

встановленням обладнання для СВГ за адресою: вул. Юрія Іллєнка, 50, в Шевчен-
ківському р-ні м. Києва.

Планованою діяльністю передбачається реконструкція існуючої АЗС під АЗК з 
пунктом сервісного обслуговування водіїв та пасажирів, обладнанням та спорудами 
для прийому, зберігання та відпуску рідкого моторного палива, обладнання для 
заправки автомобілів СВГ а також влаштування підсобно-виробничих і побутових 
будівель і споруд, що забезпечуватимуть його нормальну експлуатацію.

На проєктованому АЗК передбачається здійснювати приймання, зберігання та 
відпуск нафтопродуктів (різних марок бензину і дизельного палива) та скрапленого 
вуглеводного газу (пропан-бутану). В будівлі АЗК з пунктом сервісного обслуговування 
водіїв та пасажирів передбачається влаштування торгового залу із зоною продажу 
супутніх товарів промислової та продовольчої груп в розфасованій упаковці та зоною 
для швидкого харчування відвідувачів.

Режим роботи на АЗС:
– кількість робочих днів – 365;
– кількість робочих змін – 3;
– кількість робочих годин у зміну – 8.
Технічна альтернатива 1.
Проведення реконструкції АЗС із встановленням обладнання, призначеного для 

заправки автомобілів зрідженим вуглеводневим газом (суміш пропану та бутану) у складі: 
– підземний резервуар для накопичування і видачі СВГ ємністю 19,95 м3;
– насос з вибухозахищеним електродвигуном;
– фільтр сітчастий для очищення СВГ;
– штуцери для подачі СВГ з автоцистерни в резервуар;
– запірна, регулююча і запобіжна арматура;
– прилади контролю та автоматики;
– технологічні трубопроводи.
Технічна альтернатива 2.
Технічна альтернатива впроваджувальної діяльності розглядає встановлення на 

АЗС автомобільного газозаправного обладнання із наземним розміщенням резер-
вуару для СВГ замість підземного. 

* суб’єкт господарювання має право розглядати більше технічних та територі-
альних альтернатив.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Реалізація планованої діяльності планується в Шевченківському р-ні м. Києва 

по вул. Юрія Іллєнка, 50, на земельній ділянці площею 0,3013 га (кадастровий 
номер 8000000000:91:105:0002) з цільовим призначенням: для будівництва та 
обслуговування будівель торгівлі для будівництва, експлуатації та обслуговування 
автозаправного комплексу. Дана земельна ділянка використовуються ТОВ «ГІЛЬДІЯ 
НЕРУХОМОСТІ» на підставі договору оренди з Київською міською радою від 29.11.13 
р., реєстровий № 5925.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.
Територіальна альтернатива не розглядається, оскільки планована діяльність 

здійснюватиметься в межах існуючої АЗС, де наявні інженерні комунікації, будівлі та 
споруди з необхідною інфраструктурою для нормального функціонування.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Позитивний соціально-економічний вплив планованої діяльності, обумовлений 

наданням послуг по заправці автомобілів якісним пальним, збільшенням надходжень 
у місцевий та державний бюджет, зайнятості місцевого населення.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої 
діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

АЗК ТОВ «ГІЛЬДІЯ НЕРУХОМОСТІ», який планується розташувати по вул. Юрія 
Іллєнка, 50, в Шевченківському р-ні м. Києва, представлятиме собою комплекс 
будівель, споруд та обладнання для приймання, зберігання та відпуску нафтопро-
дуктів (різних марок бензину та дизельного палива) та скрапленого вуглеводного 
газу (СВГ). На АЗС виконуватимуться такі основні технологічні процеси: приймання 
палива із автомобільного транспорту; зберігання палива у резервуарах та відпуск 
палива споживачам в автомобілі різних типів. 

Доставка нафтопродуктів здійснюватиметься автоцистернами, із яких паливо через 
швидкороз’ємні муфти по трубопроводах зливатиметься в підземні резервуари. Ре-
зервуарний парк складається з підземних резервуарів загальною місткістю до 100 м3.

Резервуари укомплектовані необхідною запірною арматурою, дихальними клапа-
нами, оглядовими пристроями. Дихальні клапани забезпечують підтримання тиску в 
резервуарах на рівні до 25 кПа. Заправлення автомобілів рідким моторним паливом 
здійснюватиметься через шість двохсторонніх паливо-роздавальних колонок (ПРК). 

Для захисту навколишнього середовища проєктом передбачається газовирівню-
вальна система «резервуар-автоцистерна» та «ПРК-резервуар» (повернення парів).

Стаціонарний заправник СВГ заводського виготовлення укомплектований під-
земним резервуаром для накопичення і видачі СВГ; насосами для перекачування СВГ; 
зливними трубопроводами для подачі СВГ з автоцистерни в резервуар; запірною, 
регулюючою і запобіжною арматурою; приладами контролю та автоматики; техно-
логічними трубопроводами. СВГ доставлятиметься на АЗК в спецавтоцистернах та 
перекачуватиметься в підземну горизонтальну ємність об’ємом 19,95 м3. Наповне-
ння балонів газобалонних автомобілів СВГ здійснюватиметься за допомогою ПРК. 

До складу операторської входять: зала обслуговування з влаштуванням зони 
споживання їжі та зони з продажу супутніх товарів; складські приміщення; гардероб 
персоналу з душовою та санвузлом; санвузол для маломобільних верств населення; 
санвузли для відвідувачів та інші допоміжні приміщення.

В приміщенні торгового залу планується розміщення зони споживання їжі до 30 
посадкових місць, заснованому на принципі швидкого обслуговування відвідувачів. 
Процес приготування їжі в закладі полягає в доготувуванні напівфабрикатів шляхом 
їх підігрівання у мікрохвильових печах, грилі, пароконвектоматах та реалізації у 
споживчій тарі. Компонування технологічного обладнання приміщення підготовки 
їжі забезпечить поточність технологічного процесу готування їжі. Для зберігання 
продуктів передбачені комора сухих продуктів, холодильні та морозильні камери. 

Планований річний обсяг реалізації палива на АЗК після реконструкції: 
– бензин різних марок – 6000 т/рік; 
– дизельне паливо – 6500 т/рік; 
– СВГ – 756 т/рік.
Інженерне забезпечення – згідно з технічними умовами:
– водопостачання – централізоване (від міської мережі);
– водовідведення господарсько-побутових та виробничих (після жировловлювачів) 

стоків – централізоване (в міську каналізаційну мережу),
– водовідведення зливових вод з місць локальних забруднень нафтопродуктами – на 

очисні споруди стічних вод з наступним відведенням в систему дощової каналізації;
– електропостачання – від існуючої ЗТП; для забезпечення живлення АЗС під час 

відключення електроенергії передбачається резервний дизель-генератор;
– опалення – електричне.
Транспортне забезпечення – заїзд та виїзд на ділянку передбачено з вул. Юрія 

Іллєнка. Проїзд автотранспорту по території автозаправного комплексу передбачено 
з одностороннім рухом автотранспорту. 

Для розміщення автомобілів відвідувачів на території АЗК передбачена відкрита 
стоянка. 

Кількість створених робочих місць на об’єкті – 28.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
Підприємство відноситься до об’єктів, для яких екологічні, санітарно-епідеміо-

логічні, протипожежні та інші обмеження приведені в діючих державних екологічних 
нормативних документах, будівельних, санітарних і протипожежних нормах.

Екологічні обмеження:
– при експлуатації об’єкта дотримуватись нормативів чинного природоохорон-

ного законодавства;
– викиди від стаціонарних джерел викидів повинні здійснюватися при наявності 

Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря (у відповідності з 
його умовами) та не перевищувати граничнодопустимих нормативів;

– відходи, що утворюються на підприємстві в процесі виробничої діяльності, повинні 
передаватись іншим організаціям, згідно попередньо укладених договорів, для по-
дальшого зберігання, оброблення, утилізації, знешкодження, захоронення, видалення;

– виконання вимог щодо раціонального використання природних ресурсів.
Санітарно-гігієнічні обмеження:
– експлуатацію об’єкта здійснювати згідно з чинними нормативними санітарно-

гігієнічними нормами та правилами;
– дотримання вимог до організації санітарно-захисної зони відповідно до Дер-

жавних санітарних правил планування та забудови населених пунктів (ДСП 173-96);
– рівень акустичного забруднення не повинен перевищувати нормативів шумового 

забруднення та вібрації на межі встановленої СЗЗ.
– дотримання вимог Правил приймання стічних вод абонентів у систему каналізації 

м. Києва, Правил приймання поверхневого стоку в київську міську дощову каналізацію;
– дотримання вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до без-

печності та якості харчових продуктів».
Інші обмеження:
– дотримання правил пожежної безпеки.
Замовник бере на себе зобов’язання виконувати всі умови щодо експлуатації 

об’єкту діяльності, а також ресурсозберігаючі, охоронні захисні та інші заходи щодо 
умов безпечної експлуатації обладнання, дотримання вимог природоохоронного та 
санітарного законодавства. При цьому вплив на навколишнє середовище мінімальний 
і не потребує додаткових екологічних обмежень.

Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно альтернативі 1, за винятком додаткових вимог щодо вибухо– та по-

жежної безпеки. 
Щодо територіальної альтернативи 1.
– територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та 

промисловою інфраструктурою (забудовою), яка склалася на території планованої 
діяльності та поряд з нею;

– забезпечення меж санітарно-захисної зони та допустимого рівня впливу шкід-
ливих факторів на цій межі;

– використання земельних площ в межах земельних ділянок, наданих у користу-
вання у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за аль-

тернативами:
Щодо технічної альтернативи 1.

Інженерна підготовка території включає планування майданчику з дотриманням 
нормативних розривів до існуючих інженерних комунікацій та споруд. До початку 
будівництва проводяться земляні роботи, роботи по підключенню до існуючих ме-
реж водопостачання та водовідведення, а також електропостачання будівельного 
майданчика.

Проєктні рішення в період будівництва та експлуатації будуть забезпечувати 
раціональне використання ґрунту та водних ресурсів, а також будуть передбачені 
захисні та компенсаційні заходи.

Об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятки архітектури, історії і культури відсутні.
Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно альтернативі 1, крім певних відмінностей, пов’язаних з установкою 

наземної ємності для зберігання СВГ на фундаменті.
Щодо територіальної альтернативи 1.
Дотримання проектних рішень в період будівництва і експлуатації, що забез-

печуватиме раціональне використання природних ресурсів. 
Передбачити охоронні, захисні та компенсаційні заходи.
Щодо територіальної альтернативи 2.
Територіальна альтернатива 2 не розглядається.
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
Щодо технічної альтернативи 1.
В процесі будівництва/реконструкції та експлуатації об’єкту планованої діяльності 

можливі наступні види впливу на:
– клімат і мікроклімат: незначний вплив;
– повітряне середовище – забруднення повітря викидами забруднюючих речовин, 

рівень якого не перевищуватиме ГДК на межі санітарно-захисної зони; джерелами 
впливу під час проведення будівельних робіт та при монтажі обладнання буде задіяна 
спецтехніка, обладнання та механізми, вплив матиме локальний та короткостроко-
вий характер; джерелами утворення забруднюючих речовин на період експлуатації 
об’єкта будуть: резервуари для прийому та зберігання бензину, дизельного палива та 
СВГ (скрапленого вуглеводного газу), а також ПРК для відпуску різних видів палива; 

– водне середовище – утворення господарсько-побутових та зливових стоків, 
відведення яких після очищення у локальних очисних спорудах передбачається у 
мережі каналізації; за умови дотримання проектних рішень вплив на водне серед-
овище буде знаходитись в межах вимог діючого законодавства;

– ґрунт та геологічне середовище – можливий вплив при проведенні будівель-
но-монтажних робіт; з метою запобігання негативного впливу на ґрунт проектом 
передбачається використання для зберігання палива резервуарів з антикорозійним 
захистом посиленого типу, оснащення площадки контейнерами для побутових і 
будівельних відходів і вивезення їх на полігон побутових відходів;

– рослинний та тваринний світ, заповідні об’єкти – об’єкт планованої діяльності 
розміщуватиметься у межах антропогенно-трансформованих територій, тому вплив 
на рослинний та тваринний світ буде мінімальний; об’єкти природно-заповідного 
фонду в зоні впливу об’єкту планованої діяльності відсутні;

– навколишнє соціальне середовище – створення нових робочих місць, надхо-
дження коштів у місцевий та державний бюджет;

– утворення відходів – відходи, що утворюватимуться (відпрацьовані лампи, за-
лишки очищення резервуарів для зберігання, що містять нафтопродукти, матеріали 
обтиральні відпрацьовані, суміш речовин мастильних та масел нафтових, одержана 
від вилучення масел із вод стічних, залишки, одержані у процесі вилучення піску, 
спецодяг зношений, спецвзуття зношене, вловлені неімульгіровні жири і рослині 
масла, тверді побутові відходи) передбачається тимчасово зберігати у спеціально 
призначених місцях з наступною їх передачею на утилізацію та захоронення спеці-
алізованим організаціям згідно договорів.

Щодо технічної альтернативи 2.
Аналогічно альтернативі 1, за винятком ймовірного збільшеного обсягу викидів 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та більш значної ймовірності виник-
нення та розвитку аварійних ситуацій, та певних відмінностей щодо впливу на ґрунти, 
пов’язаних з установкою наземної ємності для зберігання СВГ. 

Щодо територіальної альтернативи 1.
Здійснення запланованої діяльності в межах існуючої земельної ділянки не спри-

чинить значного негативного впливу на оточуюче середовище та здоров’я населення. 
Санітарно-захисна зона для даного об’єкту по відношенню до житлово-громадської 

забудови витримується. Викиди від АЗК, що проектується, а також рівні шуму, вібрації, 
ультразвуку та електромагнітних випромінювань на межі СЗЗ не перевищуватимуть 
гігієнічні нормативи. Об’єкти природно-заповідного фонду, пам’ятки архітектури, 
історії і культури на території відсутні.

В проєкті прийняті та враховані санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні 
та територіальні обмеження згідно чинного законодавства України.

Щодо територіальної альтернативи 2.
Не розглядається.
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів 

діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та під-
лягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину 
статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»).

Планова діяльність належить до другої категорії видів планованої діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля згідно із ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»:

– ч. 3 п. 4 абз. 1 «зберігання та переробка вуглеводневої сировини(газу природного, 
газу сланцевих товщ, газу, розчиненого у нафті, газу центрально-басейнового типу, газу 
(метану) вугільних родовищ, конденсату, нафти, бітуму нафтового, скрапленого газу)»

– ч. 3 п. 4 абз. 2 поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів 
їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або 
газоподібних) 15 кубічних метрів і більше»

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на 
довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного 
впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного 
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РЕКЛАМА Хрещатик Київ
5  червня 2020 р.

№ 40 (5319)

За зміст рекламних оголошень відповідає рекламодавець. Реклама друкується мовою оригіналу

Додаток до диплому УВ № 883738 від 26.06.1990 р., виданий Київським державним університетом 
ім. Т. Г. Шевченка (ф-т Журналістики) на ім’я Ткаченко О. В., вважати втраченим.

Втрачене посвідчення № 761/216 від 09.02. 2017 р., Шевченківським районним судом м. Києва на 
і’мя Супрун Яків Олегович, вважати недійсним.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 15 червня 2020 р. о 10.30 буде проводити встановлення меж земельної ділян-
ки в натурі (на місцевості) ТОВ «ФІРМА «КОНЗАС», за адресою: Столичне шосе, 275, у Голосіївському 
районі м. Києва.

Просимо суміжних землекористувачів: Кравчука О. Л. (кадастрові номери 8000000000:90:371:0010; 
8000000000:90:371:0009), Коваленка Д. С. (кадастровий номер 3223155400:03:014:0039), Мягкого М. О. 
(кадастровий номер 3223155400:03:014:0040), Коваленка С. О. (кадастровий номер 3223155400:03:016:0103), 
Забашту Г. Г. (кадастрові номери 8000000000:90:390:0101, 8000000000:90:390:0301) або Ваших уповнова-
жених представників, бути присутніми для погодження акта прийому-передачі межових знаків на зберігання.

ТОВ «ТЕРРА ПРОЕКТ» 15 червня 2020 р. о 15.00 буде проводити встановлення меж земельної ді-
лянки в натурі (на місцевості) гр. Лавринчук Євгенії Григорівні, за адресою: 3-ій провулок Садовий, 
24, у Деснянському районі м. Києва.

Просимо суміжних землекористувачів: Стеценко Л. А. (кадастровий номер 8 000 000 000:62:499:0001), 
Кузьміна З. Г. (кадастровий номер 8 000 000 000:62:499:0020), Буслаєва О. В. (кадастровий номер 8 
000 000 000:62:499:0018), Юрченко Г. В. (кадастровий номер 8 000 000 000:62:499:0021), Кириленко 
Р. В. (кадастровий номер 8 000 000 000:62:499:0027) або Ваших уповноважених представників, бути 
присутніми для погодження акта прийому-передачі межових знаків на зберігання.

Термін подання річної декларації про майновий стан і доходи. Головне управління ДПС у 
м. Києві звертає увагу, що наразі триває кампанія декларування доходів, отриманих грома-
дянами протягом 2019 року. Термін подання річної декларації про майновий стан і доходи 
подовжено до 01 липня 2020 року. Для подання декларації пропонуємо користуватися 
сервісом «Електронний кабінет платника».

Додаткова інформація на субсайті ГУ ДПС у м. Києві (www. kуіv.taх.gov.ua)» на банері 
«Деклараційна кампанія – 2020».

ТОВ «Перший український експертний центр» повідомляє, що до Де-
партаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради 
(КМДА) на затвердження подано тарифи на теплову енергію, її виробництво, 
транспортування та постачання, а також тарифи на комунальну послугу з 
постачання теплової енергії для розрахунків зі споживачами категорії «насе-
лення», «інші споживачі». Відповідні тарифи розраховані згідно з Постановою 
КМУ від 01.06.2011 № 869 та надані до виконавчого органу Київської міської 
ради (Київської міської державної адміністрації) для їхнього затвердження.

Вказані тарифи для житлових будинків за адресами: просп. Правди, 41-д, 
41-г, 41-є, у м. Києві затверджуються вперше. Тарифи встановлюються з 
метою надання мешканцям вказаних житлових будинків комунальної послуги 
з постачання теплової енергії в опалювальний період 2020-2021 років.

Розраховані тарифи становлять

Найменування
Споживач

Населення (грн) Інші споживачі (грн)

Тариф на теплову енергію, грн. за 1 Гкал, з ПДВ 836,58 836,58

у т.ч.

Тариф на виробництво теплової енергії, грн. за 1 
Гкал, з ПДВ 695,91 695,91

Тариф на транспортування теплової енергії, грн. за 
1 Гкал, з ПДВ 39,34 39,34

Тариф на постачання теплової енергії, грн. за 1 Гкал, 
з ПДВ 101,33 101,33

Комунальна послуга з постачання теплової енергії 
за 1 Гкал, з ПДВ 836,58 836,58

З більш детальною інформацією можна ознайомитися офіційному сайті ТОВ 
«Перший український експертний центр»: http://www.puec.com.ua.

Зауваження та пропозиції приймаються з 05.06.2020 протягом 7 календар-
них днів від моменту публікації даного оголошення, за адресою: вул. Саперне 
поле, 14/55, офіс 1004, м. Київ, 01042, (тел.: 359-10-51) та на електронну 
адресу: puec.ukr@gmail.com.

Інформація Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу  
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про оголошення конкурсу з відбору суб’єкта оціночної 

діяльності для проведення незалежної оцінки майна

№ 
з/п Найменування та площа об’єкта оцінки Місцезнаходжен-

ня об’єкта оцінки

Мета проведен-
ня незалежної 

оцінки

Орієнтовна 
дата оцінки

Очікувана найбіль-
ша ціна надання 

послуг, грн

1.

Громадська вбиральня площею 99,2 кв. м; підпірні  
стінки, конструкція із з/б плит, довжиною 110 п. м, ви-
сотою 5 м; майданчик з фігурних елементів мощення, 

площею 5 395,4 кв. м

м. Київ, вул. 
Героїв Дніпра, 

б/н 1

визначення рин-
кової вартості 30.06.2020 7 000,00

Детальну інформацію розміщено на вебсторінці Департаменту комунальної власності м. Києва (http://www.gukv.gov.ua/засідання-конкурсної-комісії). 
Замовник та платник послуг з оцінки – Департамент комунальної власності м. Києва.
Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності буде здійснюватися відповідно до Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяль-

ності, затвердженого наказом Фонду державного майна України 31.12.2015 № 2075, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 
за № 60/28190 (у редакції наказу Фонду від 16.01.2018 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20.02.2018 за № 198/31650) (далі 
– Положення). 

До участі у конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинного сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким передбачено 
провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямом 1 «Оцінка об’єктів у матеріальній формі» та спеціалізацією в межах цього напряму 
«Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), зокрема земельних ділянок та майнових прав на них».

Вимоги до претендентів для участі у конкурсі (учасників конкурсу) передбачені пунктом 12 розділу ІІ Положення. Вимоги до конкурсної докумен-
тації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Положенні, зокрема у пунктах 5, 6 розділу ІІ та додатках до нього. Заява про участь у 
конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки 
майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за встановленими в додатках 3-5 до Положення формами.

Для визначення об’єкта, подібного до об’єкта оцінки, будуть використовуватись ознаки подібності, наведені у додатку 2 до Положення.
Конкурсна документація подається безпосередньо за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 10, кім. 509 до 13.00 16.06.2020. Телефон загального 

відділу: 202-61-55. Конкурсна документація претендента подається у запечатаному конверті з описом підтвердних документів, що містяться в 
конверті, з відміткою на конверті «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності» та зазначенням назви об’єкта оцінки. 

Конкурс відбудеться о 10.00 19.06.2020 в Департаменті комунальної власності м. Києва за адресою: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 10. Теле-
фони для довідок: 202-61-70, 202-61-72.

негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).
Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що 

підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає вклю-

ченню до звіту з оцінки впливу на довкілля у відповідно із ст. 6 Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» № 2059 VII від 23 травня 2017 року. 

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в 
ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на 
довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля – це процедура, що передбачає:

– підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
– проведення громадського обговорення планованої діяльності;
– аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої 

додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, 
отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення 
процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

– надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на до-
вкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

– врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження 
планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки 
впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує 
недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови 
її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки 

впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості 

для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та 
рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом 
господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом 
щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які 
зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, 
а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громад-
ського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні 
про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному 
веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому 
органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до 
планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про 
оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на 
довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить 
процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання 
(протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження 
і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних 

даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля 
зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити 
зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 
з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з 
оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності.
Відповідно до законодавства, рішенням про провадження даної планованої 

діяльності буде:
Дозвіл на виконання будівельних робіт згідно ст. 37 Закону України «Про регу-

лювання містобудівної діяльності»
 (вид рішення відповідно до частини першої статті 11Закону України «Про 

оцінку впливу на довкілля»)
що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

 (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)
15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, 

обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню 
до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської  
міської ради (Київської міської державної адміністрації),

Поштова адреса: 04080, м. Київ, вул. Турівська, 28,
електронна адреса: andrii.vergelis@kmda.gov.ua,

тел.: (044) 366-64-15.
Контактна особа: Вергеліс Андрій Васильович.

 (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, 
номер телефону та контактна особа)

КОНТАКТНИЙ ЦЕНТР 
МІСТА КИЄВА
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