Додаток
до Рішення № 2 Громадської ради
при Дніпровській районній в місті Києві
державній адміністрації
Протокол № 15 від 27 вересня 2018 року

На території Дніпровського району розташовано 6 приватних
котелень за адресами: вул. Юрія Шумського, 1-г, вул. Туманяна, 15-А,
вул. Алма-Атинська, 109-в, вул. Жмаченка, 28 , вул. Панельна, 6,
вул. Панельна,7 які надають послуги населенню 7 житлових будинків не
комунальної форми власності.
За участю керівників теплопостачальних організацій (газових котельних)
у Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації 05.09.2018 року
відбулася робоча нарада, на якій обговорювалися питання завершення
підготовки котелень до опалювального сезону та отримання номінацій на
природний газ.
Керівників
теплопостачальних
підприємств
ТОВ«АКВАЖИТЛОСЕРВІС»
та
ТОВ
«ВЕРТОН
ТЕХНОЛОДЖІ»
попереджено про необхідн ість вжиття заходів щодо виконання затверджених
графіків погашення заборгованості, яка була реструктуризована на п’ять років.
ТОВ «ВЕРТОН ТЕХНОЛОДЖИ»
Газова котельня, яка належить ТОВ «ВЕРТОНТЕХНОЛОДЖИ»,
забезпечує централізованим опаленням житловий будинок з вбудованими
адміністративними приміщеннями на вул. Туманяна, 15-а, який утримується та
обслуговується
об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку
«Лазурний блюз».
Відповідно до графіку погашення заборгованості від 01.10.2016 ТОВ
«ВЕРТОН ТЕХНОЛОДЖИ» перед НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» сума
щомісячного платежу становить 23, 3 тис. грн.
За інформацією ТОВ «ВЕРТОН ТЕХНОЛОДЖИ»,
графік
реструктуризації заборгованості, укладений з НАК «Нафтогаз України»
виконується.
Для отримання номінації природного газу від НАК «НАФТОГАЗ
УКРАЇНИ» для потреб ТОВ «ВЕРТОН ТЕХНОЛОДЖИ» необхідно погасити
заборгованість за природний газ, спожитий у опалювальному періоді 2017/2018
років, або укласти новий договір реструктуризації заборгованості на суму 1,3
млн. грн.
Наразі
ТОВ «ВЕРТОН ТЕХНОЛОДЖИ» звернулося до НАК
«НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» щодо укладення договору реструктуризації
заборгованості.
ТОВ «АКВАЖИТЛОСЕРВІС»
Окремо розташована газова котельня за адресою: вул. Шумського, 1-Г
належить ТОВ «ПЕРША УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» .
Провадження господарської діяльності з виробництва, транспортування
та постачання теплової енергії на потреби централізованого опалення та
гарячого водопостачання житлового будинку на вул. Шумського, 1-А, який
утримується та обслуговується об’єднанням співвласників багатоквартирного
будинку
«Магнат» та житлового будинку на вул. Шумського, 1-Б, який

утримується та обслуговується об’єднанням співвласників багатоквартирного
будинку «Шумського 1-Б» здійснює ТОВ «АКВАЖИТЛОСЕРВІС».
Для отримання номінації природного газу від НАК «НАФТОГАЗ
УКРАЇНИ» для потреб ТОВ «АКВАЖИТЛОСЕРВІС» необхідно погасити
заборгованість за природний газ, відповідно до графіку реструктуризації
заборгованості в сумі 18790,74 грн. щомісяця, який не виконувався протягом
міжопалювального сезону. За інформацією ТОВ «АКВАЖИТЛОСЕРВІС»
погашення вказаної заборгованості буде проведено за рахунок авансових
платежів, які передбачені договорами на теплопостачання, укладеними між
ТОВ «АКВАЖИТЛОСЕРВІС» та ОСББ «»Магнат» та «ОСББ «Шумського 1б».
ТОВ «ЕФЕКТИВНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ» Газова котельня,
яка обслуговується ТОВ «Ефективні енергетичні системи», забезпечує
централізованим опаленням та гарячим водопостачання житловий будинок
з вбудованими адміністративними приміщеннями на вул. Алма-Атинська,
109-В.
Наразі підприємством вживаються заходи щодо укладення договору
реструктуризації заборгованості з НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ» в сумі 452,5
тис. грн (рівними частинами до 1 січня 2021р.),
ТОВАРИСТВО
З
ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«АРКАДА ЖИТЛОСЕРВІС»
Дахова котельня за адресою: вул. Панельна, 6 забезпечує
централізованим опаленням та гарячим водопостачанням житловий будинок з
вбудованими офісними приміщеннями на вул. Панельна, 6.
2015 року, 26 поверхів, 1 під’їзд, 144 квартири
Дахова котельня за адресою: вул. Панельна, 7 забезпечує
централізованим опаленням та гарячим водопостачанням житловий будинок з
вбудованими офісними приміщеннями на вул. Панельна, 7
2017 року, 24/26 поверхів, 2 під’їзди, 300 квартир
Заборгованості за спожитий газ перед НАК «Нафтогаз України та ПАТ
«Київгаз» ТОВ «Аркада Житлосервіс» не має.
За інформацією обслуговуючої організації, на даний час наявних
причин, які можуть вплинути на своєчасний початок опалювального сезону,
немає.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДІМ
ЕКСПЕРТ ІНЖИНІРИНГ»
Дахова котельня за адресою: вул. Генерала Жмаченка, 28 забезпечує
централізованим опаленням та гарячим водопостачанням житловий будинок з
вбудованими офісними приміщеннями на вул. Генерала Жмаченка, 28.
2018 року, 26 поверхи, 1 під’їзд, 384 квартири.
За інформацією обслуговуючої організації, на даний час наявних
причин, які можуть вплинути на своєчасний початок опалювального сезону,
немає.

