
Найменування Код ЄДРПОУ Адреса

Особа, яка 

підписала договір 

(ПІБ і посада)

Дата

Загальна 

сума 

претензії 

тис. грн.

В тому 

числі 

штрафни

х 

санкцій, 

тис. грн.

Дата

Загальна 

сума 

претензії 

тис. грн.

В тому 

числі 

штрафни

х 

санкцій, 

тис. грн.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

4/28/2016 №40/2016 МП "Промкомплекс" 21615705

04214, м. Київ, 

вул. Героїв 

дніпра, 32-а

Генеральний 

директор              

С.М. Бондаренко

Послуги за державним класифікатором 

продукції та полуг код ДК 016:2010 

33.12.15 Ремонтування та технічне 

обслуговування підіймального та 

вантажного устаткування 

          24,183.55        20,037.38        17,328.71       2,708.67              -              -              -              -              -              -              -     

03.02.2016. №30/2016 ТОВ "Барс Україна" 38577503

02090, м. Київ, 

вул. 

Гродненська, 

32

Директор                  

І.А. Третьяков

Послуги щодо передавання даних 

мережами проводного зв'язку, а саме: 

послуги операційно-диспетчерського 

обслуговування об'єднаних 

диспетчерських систем будинків 

комунальної власності Оболонського 

району м. Києва

            4,640.31          4,451.41          4,087.73          363.68              -              -              -              -              -              -              -     

1/29/2016 №26/2016
КПВО 

"Київкомунсервіс"
33745659

04053, м. Київ, 

вул. 

Кудрявська, 23

Директор                   

Є.Є. Русін

Послуги за державним класифікатором 

продукції та поcлуг код 38.11.12 - 

послуги збирання безпечних відходів, 

непридатних для вторинного 

використання, послуги на вивезення та 

знешкодження твердих відходів

          21,088.33        18,493.59        14,901.42       3,592.17              -              -              -              -              -              -              -     

1/29/2016 №25/2016

КП "Головний 

інформаційно-

обчислювальний 

центр"

39611267

02192, м. Київ, 

вул. Космічна, 

12-А 

Директор 

В.І.Місань

Послуги за державним класифікатором 

продукції та послуг код 63.11.1 - послуги 

щодо обробляння даних, розміщення 

інформації на веб-узлах, щодо 

програмного застосування та інші 

послуги щодо забезпечення 

інформаційно-технологічною 

інфраструктурою

            6,667.16          6,671.16          6,303.41          367.75              -              -              -              -              -              -              -     

9/30/2016 56/2016

ТОВ 

"Експлуатаційна 

компанія №1"

38937541

02183, м. Київ, 

вул. 

Кибальчича, 

13-А

Директор 

Ю.Р.Шевчук 

Надання послуг з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових теритрій
            1,314.60          1,109.48          1,109.48                  -                -              -              -              -              -              -              -     

9/20/2016 52/2016
ТОВ "ТОРГОВИЙ 

ДІМ "АВІАС"
37149148

49040,                                       

м. 

Дніпропетровс

ьк, 

Бабушкінськи

й р-н, 

провулок 

Джинчарадзе, 

буд.4, секція 1

Директор               

А.М. Скуріхін 

Постачання нафтопродуктів в 

асортименті , за талонами (Код за 

Державним класифікатором продукції та 

послуг -ДК 016:2010 19.20.2): Бензин 

А92,  Бензин А95, ДП

            1,235.00   

Бензин А92 - 

20,50 грн. 

Бензин А95 -

21,00                  

ДП - 18,00 

грн.

          877.40             877.40                  -                -              -              -              -              -              -              -     

Дебіторсь

ка 

заборгова

ність 

станом 

надату 

звітності 

тис. грн.

Інформація про договори, що укладені комунальним підприємством "Керуюча компанія з обслуговування Оболонського району м. Києва" за 2016 рік, вартістю понад  1 млн. грн.

Контрагент (юридична особа або фізична особа- підприємець)
Претензії, отримані від 

контрагента

Претензії, надіслані 

контрагенту

Інформація про договори, сплата суб'єктом господарювання за якими перевищує 1 млн. грн. на рік Відомості пр стан виконання договору

Дата 

договору
Номер договору Предмет договору

Вартість 

договору, тис. 

грн.

ціна за 

одиницю 

товару

Сума 

платежів, які 

підлягають 

сплаті станом 

на звітну дату 

тис. грн.

Сума коштів, 

сплачених 

станом на 

дату звітності 

тис. грн.

Кредиторсь

ка 

заборгованіс

ть станом на 

дату 

звітності 

тис. грн.



3/11/2016 20118-Т116
ПАТ 

"КИЇВЕНЕРГО"
.00131305

01001, м. Київ, 

пл. Івана 

Франка, 5

Начальник 

центру 

обслуговування 

клієнтів 

Шевченківського 

району 

департаменту 

обслуговування 

клієнтів 

комерційної 

диреції ПАТ 

"КИЇВЕНЕРГО" 

О.М. Козловська

Постачання товару: Енергія електрична 

код згідно Державного класифікатора 

продукції та послуг ДК 016:2010 35.11.1 

(35.11.10-00.00)

          46,597.28        28,358.53        28,607.49                  -         248.96            -              -              -              -              -              -     


