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ПрАТ «АК

З А Т В Е Р Д Ж У Ю  

кто р Де и а рта менту будівництва 

житлового забезпечення 

Сергій МАРТИНЧУК

ПРОТОКОЛДОРУЧЕНЬ
наради щодр врегулювання питань гю" житлових будинках з високим ступенем

будівельної готовності ЖК «Еврика»

10:00 м. Київ

Департаменту будівництва та житлового забезпечення -

будівництва та житлового забезпечення -  Жилик Л.Д. 
йО.Ю.

Київської міськоїголови

«Київводоканал» -  Верхотуров 
Терещенко Ю.Є., Гергель В.М.
КП «Київтеплоенерго» -  Майстренко М.Ф.
Представники інвесторів житлового комплексу «Еврика».

державної адміністрації

О.Ю., Тимчук М.М.,

Суть
Врахр 

добудови ж 
необхідність 
житлових бу, 
№ 18 у ЖК <

вуючи соціальну значимість ситуації, яка склалася навколо 
цтлового комплексу «Еврика» у Голосіївському м. Києва, виникла 

напрацювання шляхів щодо підключення до інженерних мереж 
динків з високим ступенем будівельної готовності № 14, № 15 та 
(Еврика» (2 черга будівництва).

За результатами розгляду порушених питань вирішили:

з їх власної] 
будинках з 
«Еврика».

- житлові 
та каналізаці: 
роботи з ди
- житловий 
мережі та в̂

питання:

1. Взяти до уваги інформацію представників інвесторів щодо створення 
ініціативи житлово-будівельних кооперативів (ЖБК) в житлових 

високим ступенем будівельної готовності № 14, № 15 та № 18 у ЖК

2. Взяти до уваги інформацію ПрАТ «АК «Київводоканал»:
будинки №14, №18 -  змонтовано внутрішньобудинкові водопровідні 

ійні мережі та вузли обліку ( в тому числі квартирні); не виконано 
спетчеризації;
будинок І№ 15- внутрішньобудинкові водопровідні та каналізаційні 

узли обліку ( в тому числі квартирні) не змонтовані.



3. ПрАТ 
тимчасовогс 
об'єднанням 
інженерних 

Відпф

АК «Київводоканал» опрацювати вимоги та умови укладання 
договору на холодне водопостачання та водовідведення з 
інвесторів з метою забезпечення належної експлуатації

мереж та 
відальні

унеможливлення виникнення надзвичайних ситуацій. 
Верхотуров О.Ю., Терещенко Ю.Є.

Термін: 09.11.2020.

4. Пред ставникам інвесторів житлових будинків з високим ступенем
будівельної 
збори інве 
тимчасового

готовності № 14, № 15 та № 18 рекомендувати провести загальні 
г:торів з метою надання роз’яснень щодо умов укладання 

договору на холодне водопостачання та водовідведення з 
об’єднанням інвесторів та забезпечення належної експлуатації інженерних 
мереж. Підготувати відповідне звернення щодо готовності виконання 
інвесторами умов зазначеного тимчасового договору.

Відповідальні: представники інвесторів
Термін: 18.11

Протокол ві

2020.

в Олексій РИКИЧИНСЬКИИ




