
ФУНДАМЕНТ

Товариство з обмеженою відповідальністю 
мФУНДАМЕНТ СЕРВІС”

02081, м. Київ, вулиця Дніпровська Набережна, 19-А, тел. (044)339-94-71 
р/р № 51353489000026003568574001 в ПАТ «АСВІО БАНК», МФО 353489 
ЄДРПОУ 40863647, ІПН 408636426510, e-mail: info.scrvice@fundament.ua

Вих№39 від 27.10.2022р.

Просимо розглянути розрахунок та встановити тарифи на теплову 
енергію, виробництво, транспортування, постачання теплової енергії для 
розрахунків зі споживачами категорії «населення».

До листа додаються: заява, щодо встановлення тарифів на теплову енергію, 
виробництво, транспортування, постачання теплової енергії з обов’язковими 
додатками, а також розрахунки тарифів на плановий період за встановленими 
формами, підтвердженими матеріалами і документами, що використовувалися 
під час їх проведення.

До листа додаються додатки на 532 аркушах.

Департаменту економіки 
та інвестицій 
виконавчого органу 
Київської міської ради 
(Київської міської 
державної адміністрації)

Директор

mailto:info.scrvice@fundament.ua
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Ш 8 & Ш Ж 1.030

Про видачуліцен зії 
ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІД Ш ВІЛ ^Л ЬШ С ТЮ  
«ФУНДАМ ЕНТ СЕРВІС»

Відповідно ДО: пункту 2,9 часігйнИ; першої статті 7 Закону України «Про 
лщ дава^дя ВИДІД господарської діяльності»,. постанови Кабінету Міністрів 
УЩЙІШГ ФіА' 0.5 серпня 2015 року Ка 609 «Про затвердження переліку органів 
ліцензування та визнання такими, що втратили чинність* деяких постанов 
Кабінету Міністрів України», постанови Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах, енергетики. та комунальних послуг 
від Щ березня 2017 року }4 308 «Про затвердження Ліцензійних умов 
ЦрРйаЩаНкяТоеподарськоїдіяльностіу сферітеплопостачання»:

Т. Видати. ТОВАРИСТВУ З ОБМ фКБНОЮ  ВІДПОВІДАЛЬШ СТЮ  
«ФУНДАМ ЕНТ СЕРВІС» (ідентифікаційний код 40863647, місцезнаходження: 
0.2,0ВІ, Мі $$ЙЇв., Іуд'йЦя Дніпровська набережна, будинок 19-А) ліцензію на 
їірШб гі)?МаДження господарської діяльності з. транспортування теплової 
енерГІЇ:маг1стральними.імісцевими(розцодільчиМи):ТЄпДОВймимережами, кпім 
транспортування'тегщовоїенергіїзаНере^

І. / ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
^ФУНДАМЕНТ СЕРВІС» у  строк- не* п ізн іш а десяти  ;р0^о.чиХ днів з дня 
оприлюднення; цього розпорядження І М Н  Ш  НШОШНий рахунок 
територіального Щ8Ш  Державної Ш н а ч ей сШ Ї служ би України за кодом  
Ш С йфїкдШ  Д оходів бю дж ету 22010200 згідно з додатком* плату за видачу 
ліцензії, яка. становить 10і відсотків від розміру- прожиткового МІНІМУМУ для 
працездатних-оіібЬщ о.діє йй день видання цього розпорядження.

% НИНоНйННям цього розпорядження покласти на: заступника
голор^^ЩрЬ.К^^^кої державної.адміністрації- Па^рея^а ПЮ.

В. Кличко



ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ 
вул. ВЛСитолгирська, 13 А, м.КиГі 1, 01001, тел.:(044) 279-29-21, СаІІ-цеитр (044) 15-51 

Е-маІМі}іІ@кІеУСІ(у.gov.ua Код ЄДРПОУ33695540

Від <£#,*><?> 2017 Ns 058/5/4- 
На Hs 1030 від 28.08.2017

ТОВ «ФУНДАМЕНТ СЕРВІС» 
вул. Дніпровська набережна, 
буд. 19-А, 
м. Київ, 02081

Відповідно до звернення ТОВ «ФУНДАМЕНТ СЕРВІС» поданого р 
Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого орган 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) 16 серпн 
2017 року № 50065-002111642-026-06, розпорядженням виконавчого орган 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністраці 
від 28 серпня 2017 року № 1030 прийнято рішення про видачу ліценз 
Товариству на право провадження господарської діяльності з транспортуванн 
теплової енергії магістральними і місцевими (розподільчими) тепловим 
мережами, крім транспортування теплової енергії за нерегульованим тарифом.

Додаток: копія розпорядження на 2 арк.

Директор Д. Науменко

Тстіщем 23517 22
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РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ш е ш ' \ит\

Щ оШ да4.іД ензЩ  
ТОВАРИСТВУ З 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«ФУНДАМЕНТ СЕРВІС»

, ВІШРвШНР Др НУИКїу 29 чротцни першої статті 7 Закону України «Про
ліцензування видів госпОдарсШІ діядВН0<#І»і Постанови Кабінету Міністрів 
Україні .від, 05 серпня’ 2015 року Ла 609 Шр.р: захверд>ісенНя переліку органів 
ліцензування та визнання такими, що втратили нИнйіоть, деякий постанов 
^абінеЦу )ЙійІстріВ‘ України»*, постанови Національної комісії', ЩО- здійснює 
держаче регулювання у сферах енергетики та. ком^альних послуг 
Від “22 березня Ш,Ш року; №; 308 <;<ГҐро затвердження Ліцензійних умов

' теплопостачання»;

Ї ^ Щ щ щ  ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДЦОВ'ІДАЛЬНІСТЮ 
Щ Щ ЙШ ЙЙ <ЙЩШ» ідентифікаційний код 4.0863647, місцезнаходження:. 
0208̂  й, Київ', вулиця Дніпровська набережна, будинок 19-А) 
ліцензії:,

•на право провадження господарської діялвйШ І 3- виробництва теплової 
ейерйі д а й  виробництва теплової енергії на теплоедеКтрсцентратчх, 
теплоОДекгростіанцШс,: йтоМНИД електростанціях', /когенераціЙних установках, та 
установках з використанням-нетрадиційних або поновлюваних джерел енергії), 
крІм-:вИробНицтватаплов6їенЄр№

право: провадження господарської; діяльності а  * и ш ш ш  теплової

£  ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЇ# ВІДЙОВ'ІДАЛЬШСТЮ 
^ОУІШ^ЙЕНТ СЕРВІС». у строк не лМШ* деСЯТЙ р.0б;рчйх днів з дня 
олрйр)дненнл ЦВФГО розпорядження внести, на. відповідний • рахунок 
територіального органу Державної казначейської служби України За кодом 
кдйрЦфікації доходів бюджету 2201020$ Ш Ж  "З- додатком, плату за видачу 
Ком<ЦіОЇІліЦЄЙзії, яка‘становить 10'відсотків від розміру Прожиткового мініму му 
'ДлЯгПрШїШтШЙС ООШЖДІб « в д а в  ниданняДаог^озпорДяФШ !-
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ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(ІСИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ
вул. ВЛСитомирська, 15 А, м.КиТв 1,01001, тел.:(044) 279-29-21, СаІІ-цечтр (044) 15-51 

Е-таІІ:<ЬкІ@/іІеУсиу4 0 Ума Код ЄДРПОУ 33695540

ВІдЯ Я Ф , 2017 Ns 058/5/4- 
На № 1075 від 01.09.2017

ТОВ «ФУНДАМЕНТ СЕРВІС» 
вул. Дніпровська набережна, 
буд. 19-А, 
м. Київ, 02081

W

W

Цідповідно до звернень ТОВ «ФУНДАМЕНТ СЕРВІС» поданих до 
Д&Іф’М Ш іу  (Центру) йадання аділініс^атйвних. Послуг виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), реєстраційні 
номери справ № 50341-002113965-026-04 та № 50341-002113933-026-05, 
розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації) від 01 вересня 2017 року № 1075 прийнято рішення 
про видачу ліцензій Товариству на право провадження господарської діяльності 
з виробництва теплової енергії (крім виробництва теплової енергії на 
теплоелектроцентралях, теплоелектростанціях, атомних електростанціях, 
когенераційних установках, та установках з використанням нетрадиційних або 
поновлюваних джерел енергії), крім виробництва теплової енергії за 
нерегульованим тарифом, та на право провадження господарської діяльності з 
постачання теплової енергії, крім постачання теплової енергії за 
нерегульованим тарифом (розпорядження оприлюднене на Єдиному 
веб-порталі територіальної громади міста Києва (http://kievcity.gov.ua) в розділі 
«Адміністрація, розпорядження» 01 вересня 2017 року).

*■4«̂ *• - ; :г ■ * • t

Д. Науменко

Тітішем 239 17 22

http://kievcity.gov.ua

