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Про надання iнформацii

Шановний пане Олександре!

У комунальному пiдприемствi <Керуюча компанiя з обслуговування
житлового фонду .Щарницького району м. Кисва> (далi - Керуюча компанiя) у
межах наданих повноважень опрацьовано вiдповiдно до вимог Закону Украiни
<Про доступ до публiчноi iнформацii>, далi - Закон, Указу Президента Украiни
вiд 05.05.201l Jф 547120ll <<Питання забезпечення органами виконавчоi влади
доступу до гryблiчноi iнформачiii>, Ваш iнформацiйний запит вiд 03.08.2021
Nэ 10l/50/Щ-б40 стосовно надання iнформачii щодо якостi надання послуг з
обслуговування житлового булинку Ns 23 на вулицi Ревуцького.

За результатами розгляду надаемо наступну iнформачiю.
Технiчне обслуговування лiфтiв в житлових будинках комунальноi

власностi виконус Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю <Елевейтор
CepBic> (далi - ТОВ <Елевейтор CepBic>), з яким Керуюча компанiя вiдповiдно
до Закону Украiни <Про публiчнi закупiвлi> та за результатами аукцiону
вiдкритих торгiв уклала договiр про надання послуг з повного технiчного
обслуговування лiфтiв вiд 1 3.0 1 .202 1 Ns 0l/13-BT/ 1 7.

На теперiшнiй час вантажний лiфт у Вашому булинку не працю€ через
вихiд з ладу частотного реryлятора головного приводу, який забезпечус
плавний спуск та пiдтримку робочих частот електродвиryна лебiдки.

Вiддiлом монiторинry та органiзацii закупiвель Керуючоi компанiТ в
авторизоваЕiЙ уповноваженим органом електроннiЙ системi закупiвель
<Рrоzоrrо>, оголошено електроннi закупiвлi для визначення органiзаuii на
послуry з ремонту лiфта, встановленого у житловому булинку ЛЪ 23 на вулиui
Ревуцького, по завершенню яких мiж сторонами буде укладено логовiрнi
вiдносини та замовленi матерiали, на очiкування яких потрiбен додатковий час
на ix доставку. Вантажний лiфт буле запущений в роботу в найкоротшил"t
TepMiH.

Керуюча компанiя згiдно з вимогами постанови Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни вiд 11.12.2013 JФ 970 здiйснюе споживачам послуг з утримання
будинкiв i спорул та прибудинкових територiй перерахунки по BapTocTi та
cTpyKrypi BapTocTi <<обслуговування системи диспетчеризацii> (ОДС), що
вiдображаеться в рахунку-повiдомленнi за житлово-комунальнi послуги в графi
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(утримання булинкiв та прибудинковоi територiri> (УБПТ) в колонцi
(перерахунок>>. Так з 26.04.202| по теперiшнiй час мешканцям булинку
викону€ться перерахунок за непрацюючий диспетчерський зв'язок у
пасажирському лiфтi, що вiдображаеться у рахунках-повiдомленнях за
житлово-комунальнi посIryги з квiтня 2021 року. Також за перiол простою
вантажного лiфта у липнi 2021 року перерахунок обслуговування системи
диспетчеризацii буде виконано та вiдображено у рахунку-повiдомленнi за
житлово-комунальнi послуги за серпень 202l року, який мешканчi будинку
отримають у BepecHi 2021 року. Зазначений перерахунок автоматично
знiмаеться з суми (до сплати>, тобто нарахування (сума до сплати) за послугу з

утриманнJI будинкiв i спорул та прибулинкових територiй зазначаеться з
виконанням перерахункiв в зв'язку з перервою в ix наданнi, ненаданнi або
наданнi не в повному обсязi.

Керуюча компанiя надае iнформачiю про BapTicTb та структуру BapTocTi
посlryг з утриманнrI будинкiв i спорул та прибудинкових територiй> (лалi -
послуги) за адресою: вулиця Ревуцького,23 за перiод з 01,07.2017 по
теперiшнiй час.

BapTicTb обслуговуваннJI систем диспетчеризацiТ € складовою BapTocTi
послуг, що встановлена на piBHi нормативних витрат на ix надання,

розрirхованих станом на 01.07.2017. Розмiр зазначеноi складовоi послуг
становить 0,072 грн. на l кв. м загальноi площi квартир без урахування
прибутку та ПflВ, е незмiнним з 01.07.20|7.

На виконання вимог Порядку проведення перерахунку розмiру плати за
послуги з утримання булинкiв i спорул та прибудинкових територiй у разi
перерви в ii наданнi, ненадання або надання не в повному обсязi,
затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 11.12.20lЗ ЛЪ 970, в
частинi оприлюдненЕя складу фактично понесених витрат на послуги,
iнформацiя про доходи та витрати КеруючоТ компанii на послуги щоквартально
розмiщусться на дошках оголошень житлових будинкiв (гуртожиткiв) та в

роздiлi <Iнформаuiя> Iнформачiйно-аналiтичноi системи управлiння житловим

фондом MicTa Киева <Ваш будиною) на сайтi wwйmunicipal.kiev.ua для
загаJIьного користування за формою, яка встановлена окремим дор)пrенням
,Щепартаменry житлово-комунальноi iнфраструктури виконавчого органу
Киiвськоi мiськоi рали (КиiЪськоi MicbKoi лержавноi алмiнiстрачii) вiд
09.|2.20 | 4 ль05 8/4/3- 1 97бб.

З iнформацiсю про доходи та виlрати Керуючоi компанii на послуги за
адресою: вулиця Ревуцького,23 за20|8,20|9,2020 роки та I квартал 2021 року
можна ознайомитись на зазначеному сайтi.

За результатами поданкя 26.07.202| фiнансовоi звiтностi Керуючоi
компанii за I пiврiччя 2021 року здiйснюються заходи щодо пiдготовки
вiдповiдноi iнформачiя про доходи та витрати на послуги по кожному
житловому булинку (ryртожитку) окремо в розрiзi скJIадових послуг за I
пiврiччя 2021 року, в тому числi за адресою: вулиця Ревуцького, 23.

На Ваше прохання надаемо iнформачiю про нараховану споживачам платч
за посJryги та фактично сплаченi споживачами кошти за послуги Керуючоi



компанll за
30.06.2021 :

адресою: вулиця Ревуцького, 2З за перiод з 01.01.2018 по

20l8 piK 2019 piK 2020 piK
1пiврiччя
2021 року

Нарахована плата за
послуги (звiтний перiол),
грн.

з08 730,06 з69 787,98 4|4 050,46 205 852,0

сплачено споживачами
за послуги (звiтний
перiод), грн.

з|6 256,04 ззl424,20 з76 465,7з l99 777,42

Заборгованiсть мешканцiв зalзначеного булинку перед Керуючою
компанi€ю станом на 01.0б.202l складае 125 641,| цн, що безумовно
ускJIадню€ надання послуг пiдприсмства в повному обсязi та належноi якостi.

KpiM того, слiд зазначити, що вiдповiдно до частини першоi та TpeTboi
cTaTTi 2З Закону рiшення, дii чи бездiяльнiсть розпорядникiв iнформацii можуть
буги оскарженi до керiвника розпорядника, вищого органу або суду.
Оскарження рiшень, дiй чи бездiяльностi розпорядникiв iнформачii до суду
здiйснюються вiдповiдно до кодексу адмiнiстративного судочинства УкраТни.

,Щодаток: копiя договору на 4 арк. в l прим.
BapTicTb та структура BapTocTi послуг з утримання булинкiв i спорул

та прибулинкових територiй КП <Керуючоi компанii з обслуговування
житлового фонду .Щарницького району м. Кисво> за адресою: вулиця
Ревуцького, 23 на l арк. в l прим,

З повагою

fиректор Андрiй СОЛОДУХА

Ольга Охрiмчук 563 41 42
Тетяна Шуберт 563 б4 54


