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Хрещатик
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№62 (5113)

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

КИЇВСЬКА МІСЬКА РАДА

РІШЕННЯ
Про звернення Київської міської ради до Верховної
Ради України стосовно внесення змін до законодавчих
актів України щодо зміни права власності та особливості
правонаступництва у сфері енергопостачання
Рішення Київської міської ради № 480/4544 від 17 квітня 2018 року

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

ÂÈÐ²ØÈËÀ:
1. Íàïðàâèòè çâåðíåííÿ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè ñòîñîâíî âíåñåííÿ çì³í äî çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè ùîäî
çì³íè ïðàâà âëàñíîñò³ òà îñîáëèâîñò³ ïðàâîíàñòóïíèöòâà ó ñôåð³ åíåðãîïîñòà÷àííÿ çã³äíî
ç äîäàòêîì äî öüîãî ð³øåííÿ.
2. Îô³ö³éíî îïðèëþäíèòè öå çâåðíåííÿ â
ãàçåò³ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè «Õðåùàòèê».

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ð³øåííÿ
ïîêëàñòè íà ïîñò³éíó êîì³ñ³þ Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè ç ïèòàíü æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó.
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî
Додаток
до рішення Київської міської ради
від 17.04.2018 № 480/4544

Звернення
Київської міської ради до Верховної Ради України стосовно внесення змін
до законодавчих актів України щодо зміни права власності та особливості
правонаступництва у сфері енергопостачання
Ð³øåííÿì Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 20.06.2017
¹ 439/2661 «Ïðî ïðèïèíåííÿ Óãîäè ùîäî ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó óïðàâë³ííÿ òà ðåôîðìóâàííÿ
åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ì. Êèºâà â³ä 27.09.2001,
óêëàäåíî¿ ì³æ Êè¿âñüêîþ ì³ñüêîþ äåðæàâíîþ
àäì³í³ñòðàö³ºþ òà àêö³îíåðíîþ åíåðãîïîñòà÷àëüíîþ êîìïàí³ºþ «Êè¿âåíåðãî» íà ï³äñòàâ³
ð³øåíü Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè â³ä 21.12.2000

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

28.07.2016 ¹ 854/854, ðîçïîðÿäæåííÿ Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ â³ä 29.12.2006
¹ 1868)» çàòâåðäæåíî çì³ñò äîäàòêîâî¿ óãîäè
òà âèçíà÷åíî òåðì³í ïðèïèíåííÿ ä³¿ Óãîäè 27.04.2018. Â³äïîâ³äíó äîäàòêîâó óãîäó óêëàäåíî
19.12.2017.
Ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ Óãîäè çà êîìóíàëüíèì
ï³äïðèºìñòâîì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âðàäè
(Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
«Êè¿âòåïëîåíåðãî» áóäå çàêð³ïëåíî íà ïðàâ³
ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ ìàéíî êîìóíàëüíî¿
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà,
ïîâåðíóòå ³ç âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ ÏÀÒ
«ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ».
Âíàñë³äîê çàêîíîäàâ÷î âèçíà÷åíèõ ðåãóëÿòîðíèõ ìåõàí³çì³â ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿
ä³ÿëüíîñò³ ç âèðîáíèöòâà, ïîñòà÷àííÿ òà òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òà/àáî âèðîáíèöòâà åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ òåðì³í âñòàíîâëåííÿ
â³äïîâ³äíèõ òàðèô³â óïîâíîâàæåíèì îðãàíîì
òà âèäà÷³ îðãàíîì ë³öåíçóâàííÿ â³äïîâ³äíèõ
ë³öåíç³é íå ñï³âïàäàº ç òåðì³íîì ïî÷àòêó ïðîâàäæåííÿ ãîñïîäàðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñóá’ºêòîì
ãîñïîäàðþâàííÿ, ÿêèé íàáóäå ïðàâà âèêîðèñòîâóâàòè ö³ë³ñí³ ìàéíîâ³ êîìïëåêñè (³íäèâ³äóàëüíî
âèçíà÷åíå ìàéíî) ç âèðîáíèöòâà, ïîñòà÷àííÿ
òà òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òà/àáî
âèðîáíèöòâà åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿.
Ó Âåðõîâí³é Ðàä³ Óêðà¿íè çà ¹ 8095 â³ä
05.03.2018 çàðåºñòðîâàíî ïðîåêò Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ
àêò³â Óêðà¿íè (ùîäî çì³íè ïðàâà âëàñíîñò³ òà
îñîáëèâîñò³ ïðàâîíàñòóïíèöòâà ó ñôåð³ åíåðãîïîñòà÷àííÿ)».
Ïðèéíÿòòÿ òà ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ çàêîíîäàâ÷èõ
àêò³â Óêðà¿íè (ùîäî çì³íè ïðàâà âëàñíîñò³ òà
îñîáëèâîñò³ ïðàâîíàñòóïíèöòâà ó ñôåð³ åíåð-

ãîïîñòà÷àííÿ)» (ðåºñòð. ¹ 8095 â³ä 05.03.2018)
ñïðèÿòèìå óñóíåííþ íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â, ÿê³
âèíèêàþòü ó ïðîöåñ³ ïåðåäà÷³ â êîðèñòóâàííÿ
(îðåíäó, êîíöåñ³þ, óïðàâë³ííÿ òîùî) ö³ë³ñíèõ
ìàéíîâèõ êîìïëåêñ³â (³íäèâ³äóàëüíî âèçíà÷åíîãî
ìàéíà) ç âèðîáíèöòâà, ïîñòà÷àííÿ ³ òðàíñïîðòóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ òà/àáî âèðîáíèöòâà
åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ â ïîðÿäêó, ïåðåäáà÷åíîìó
çàêîíàìè Óêðà¿íè, à òàêîæ çàáåçïå÷èòü íåïåðåðâí³ñòü òåõíîëîã³÷íîãî ïðîöåñó âèðîáíèöòâà
åëåêòðè÷íî¿ ³ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, òðàíñïîðòóâàííÿ
òà ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ñïîæèâà÷àì ³
íåäîïóùåííÿ ïîçàøòàòíèõ ñèòóàö³é ó â³äïîâ³äíèõ ñôåðàõ.
Âðàõîâóþ÷è âèêëàäåíå, ç ìåòîþ âðåãóëþâàííÿ
ïèòàíü çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ôóíêö³îíóâàííÿ
ïàëèâíî-åíåðãåòè÷íîãî êîìïëåêñó ì³ñòà Êèºâà
ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ³ç âîëîä³ííÿ òà êîðèñòóâàííÿ
ÏÀÒ «ÊÈ¯ÂÅÍÅÐÃÎ» ìàéíà êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè ì³ñòà Êèºâà òà çàêð³ïëåííÿ éîãî íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ
çà êîìóíàëüíèì ï³äïðèºìñòâîì âèêîíàâ÷îãî
îðãàíó Êè¿âðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿) «Êè¿âòåïëîåíåðãî», Êè¿âñüêà
ì³ñüêà ðàäà çâåðòàºòüñÿ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè ç ïðîõàííÿì, âðàõóâàâøè îñîáëèâîñò³
ë³öåíçóâàííÿ òà íàðàõóâàííÿ òàðèô³â ó âèïàäêó
ïîâåðíåííÿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà â³ä ñóá’ºêò³â
ïðèâàòíîãî ïðàâà äî êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ
òà çàêð³ïëåííÿ öüîãî ìàéíà íà ïðàâ³ ãîñïîäàðñüêîãî â³äàííÿ, ïðèñêîðèòè ðîçãëÿä ïðîåêòó
Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî âíåñåííÿ çì³í äî äåÿêèõ
çàêîíîäàâ÷èõ àêò³â Óêðà¿íè (ùîäî çì³íè ïðàâà
âëàñíîñò³ òà îñîáëèâîñò³ ïðàâîíàñòóïíèöòâà
ó ñôåð³ åíåðãîïîñòà÷àííÿ)» (ðåºñòð. ¹ 8095
â³ä 05.03.2018).
Êè¿âñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

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

Про встановлення тарифів на теплову енергію,
що виробляється на установках з використанням
альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЄНІ ВІДЕ ВІЧЕ»
Розпорядження № 835 від 18 травня 2018 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про
теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з
метою встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних
джерел енергії:
1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî
âèðîáëÿºòüñÿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿, ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ
Ç ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÂªÍ²
Â²ÄÅ Â²×Å», ùî äîäàþòüñÿ.
2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
18 травня 2018 року № 835
Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
06 червня 2018 р. за № 125/1973

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням
альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВЄНІ ВІДЕ ВІЧЕ»
№

Споживачі

1.

Бюджетні установи

Тариф, грн за 1 Гкал
без ПДВ

з ПДВ

1307,56

1569,07

платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних
закладах» та від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативноправових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з метою впорядкування надання платних послуг зі
стоматологічної допомоги:
1. Óíåñòè çì³íè äî Òàðèô³â íà ïëàòí³ ïîñëóãè
ç³ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè, ÿê³ íàäàþòüñÿ Íàö³îíàëüíîþ ìåäè÷íîþ àêàäåì³ºþ ï³ñëÿäèïëîìíî¿
îñâ³òè ³ìåí³ Ï. Ë. Øóïèêà, âñòàíîâëåíèõ ðîçïîðÿäæåííÿì âèêîíàâ÷îãî îðãàíó Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè (Êè¿âñüêî¿ ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿)
â³ä 24 âåðåñíÿ 2014 ðîêó ¹ 1055, çàðåºñòðîâàíèõ
ó Ãîëîâíîìó óïðàâë³íí³ þñòèö³¿ ó ì³ñò³ Êèºâ³ 07

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

Про встановлення тарифів на теплову енергію,
що виробляється на установках з використанням
альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОЗАЙМ-ОСТ»
Розпорядження № 892 від 25 травня 2018 року

Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 20 Закону України «Про
теплопостачання», постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади», з
метою встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється з використанням альтернативних джерел енергії:
1. Âñòàíîâèòè òàðèôè íà òåïëîâó åíåðã³þ, ùî
âèðîáëÿºòüñÿ íà óñòàíîâêàõ ç âèêîðèñòàííÿì
àëüòåðíàòèâíèõ äæåðåë åíåðã³¿, ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÓ Ç
ÎÁÌÅÆÅÍÎÞ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÞ «ÍÎÂÎÇÀÉÌÎÑÒ», ùî äîäàþòüñÿ.
2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ
éîãî îïðèëþäíåííÿ.

Про внесення змін до Тарифів на платні послуги
зі стоматологічної допомоги, які надаються Національною
медичною академією післядипломної освіти
імені П. Л. Шупика
Розпорядження № 913 від 29 травня 2018 року

Відповідно до пункту 12 додатка до постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року № 1548
«Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання
цін (тарифів)», постанов Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про затвердження переліку

3. Êîíòðîëü çà âèêîíàííÿì öüîãî ðîçïîðÿäæåííÿ ïîêëàñòè íà çàñòóïíèê³â ãîëîâè Êè¿âñüêî¿
ì³ñüêî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çã³äíî ç ðîçïîä³ëîì îáîâ’ÿçê³â.
Ãîëîâà
Â. Êëè÷êî

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
25 травня 2018 року № 892

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ
Зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві
06 червня 2018 р. за № 126/1974

æîâòíÿ 2014 ðîêó çà ¹ 35/1088, âèêëàâøè ¿õ ó
íîâ³é ðåäàêö³¿, ùî äîäàºòüñÿ.
2. Öå ðîçïîðÿäæåííÿ íàáèðàº ÷èííîñò³ ç äíÿ
éîãî îïðèëþäíåííÿ.
Ãîëîâà Â. Êëè÷êî
Äîäàòîê íå äðóêóºòüñÿ.
Îçíàéîìèòèñÿ ç íèì ìîæíà íà îô³ö³éíîìó
³íòåðíåò-ïîðòàë³ ÊÌÄÀ

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

Тарифи
на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням
альтернативних джерел енергії, ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НОВОЗАЙМ-ОСТ»
№

Споживачі

1

Бюджетні установи

Тариф, грн за 1 Гкал
без ПДВ

з ПДВ

1307,56

1569,07

Âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â
êåð³âíèêà àïàðàòó Ë. Âåðåñ

