
  

Зразок 

Перелік організацій, які обслуговують житловий будинок за 

адресою: 

_____________________________________________________ 

 
Виконавець послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій - 

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду 

Дарницького району міста Києва», адреса: 02091, м. Київ, Харківське шосе, 148-а,   

(044) 563-38-38 

Виконавець послуг з теплопостачання: 

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго» - (044) 287-84-04        або 

ТОВ «Євро-реконструкція» - (044) 277-62-77 

Виконавець послуг з водопостачання та водовідведення: 
ПрАТ «АК «Київводоканал» (аварії зовнішніх мереж водопроводу та каналізації): 

-  Центральна диспетчерська ПрАТ АК «Київводоканал» - 1581, (044) 200-73-01  

- Район експлуатації водопровідних мереж №4 ПрАТ АК «Київводоканал» (аварійно-

диспетчерська служба) – (044) 560-98-98 

 

Виконавець послуг з газапостачання: 

Контактний центр ПАТ «Київгаз» - (044) 495-04-04, (044) 495-62-54  

Аварійна служба ПАТ "Київгаз" – 104 

Виконавець послуг з електропостачання: 

ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі»  -   1588,  (044) 202-15-88  
- Аварійна служба Дарницького району ПрАТ «ДТЕК Київські електромережі» (вуличне 

освітлення) – (044) 292-72-37 
Державна служба з надзвичайних ситуацій: 

-  Пожежна служба-101 
-  Дарницьке районне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій –  

(044) 573-87-78 

Поліція  - 102: 

-  Дарницьке управління поліції ГУНП у місті Києві – (044) 572-71-02, (044) 572-70-02 

Екстрена швидка медична допомога- 103 

Центральна диспетчерська служба з питань ЖКГ Дарницького району                                

міста Києва - (044) 290-98-20 
Головне управління Держпродспоживслужби в місті Києві – (044) 486-54-86,           

(044)486-40-27  

Аварійна служба ліфтів  Дарницького району –  (044) 334-50-60, (044) 545-60-60 

КБУ «Контактний центр міста Києва 15-51»  -  1551, (044) 205-73-37 

Центр комунального сервісу – (044) 247-40-40 

Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація – (044)560-66-66 
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