
  

ПЕРЕЛІК УПРАВИТЕЛІВ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬ РОБОТИ З УТРИМАННЯ 

БУДИНКІВ І СПОРУД ТА ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ В МІСТІ КИЄВІ  
 

№ 

Перелік управителів 

багатоквартирних 

будинків, організацій, 

які виконують роботи з 

утримання будинків і 

споруд та  

прбудинкових 
територій в місті Києві 

(далі - суб'єкти 

господарювання) 

Адреса 

місцезнаходження та 

контактні дані 

суб'єктів 

господарювання 

(телефон, саі'іт. 
електронна адреса, 

тощо) 

Основний 

вид 

економічної 

діяльності 

суб'єкта 

господарюва
нн я за КВЕД 

Код 

ЄДРПОУ, 

дата 

реєстрації

, форма 

власності 

суб'єкта 
господар

ювання 

Наявність 
досвіду 

управління баг 

атоквартнрни

м будинком, 

надання 

комплексу 

послуг з 

утримання 

будинків, 

споруд та 

прибутннкови
х територій у 

суб'єкта 

господарюван

ня на момент 

подачі 

інформації 

(кількість 

років) 

Наявність заборгованості перед виконавцями  

послуг 

Види послуг 

які пропонує 

суб'єкт 

господарюванн

я, їх цінова 

пропозиція з 

розрахунку на 
1 кв.м площі, 

що 

обслуговується 

Кількість 

об'єктів по 

яким,на 

момент 

подання 

інформації, 

надаються 

послуги та 
площа 

обслуговуван

ня ж/ф 

Категорії 

житлового 

фонду що 

обслуговую

ться 

суб'єктом 

господарюв

ання 
(житлові 

будинки, 

гуртожитки

, тошо) 
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1.  

КП "Керуюча компанія 

з обслуговування 
житлового фонду 

Голосіївського району 

м. Києва** 

Київ 03039 
пр.Голосіївський,17-Б 

525-19-30,  

direktsiya@mail.ua 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів; 

68.20 – 
надання в 

оренду й 

експлуатацію 

власного чи 

орендованого 

нерухомого 

майна 

32375554     

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови
х територій – 

середня 

вартість 

послуг- 5,94 

грн/ м²  

845 
житлові 

будинки 

2.  

КП "Керуюча компанія 

з обслуговування 

житлового фонду 

Дарницького району 

м.Києва" 

02091,м. Київ, 

Харківське шосе, 

148-а 

563-95-29, 

kp_kk_darnytsia@ukr.

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

39604270     

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

557 
житлові 

будинки 

mailto:kp_kk_darnytsia@ukr.net


  

net 

 

середня 

вартість 

послуг- 5,94 

грн/ м² 

3.  

КП "Керуюча компанія 

з обслуговування 

житлового фонду 

Деснянського району 

м.Києва" 

02217, м.Київ, 

вул.Закревського,15 

(044) 515-93-74 

pryjmalna@gmail.com  
81.10 – 

комплексне 

обслуговуван
ня об’єктів 

39605452     

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

середня 
вартість 

послуг - 6,23 

грн/ м² 

549 
житлові 

будинки 

4.  

КП "Керуюча компанія 

з обслуговування 

житлового фонду 

Дніпровського району 

м. Києва" ** 

02002, м. Київ, 

вул. Челябінська, 9-Г 

(044) 517 43 96   (044) 

517 78 86 

kpkd@ukr.net 

 

81.22 – 

надання 

послуг з 

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинков

их територій 

39606435     

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

середня 

вартість 

послуг –5,93 

грн/ м² 

1028 
житлові 

будинки 

5.  

КП "Керуюча компанія 
з обслуговування 

житлового фонду 

Оболонського райРну 

м. Києва" 

04214,м.Київ, 
вул.Північна, 22 

(044)411-32-47 

Obolon.mk@outlook.c

om 

 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

39611267     

утримання 
будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

середня 

вартість 

послуг-  6,05 

грн/ м² 

624 
житлові 

будинки 

6.  

КП "Керуюча компанія 

з обслуговування 

житлового фонду 

Печерського району 

м.Києва" ** 

01010м. Київ, 

вул. Левандовського, 

5А, 
288-50-25 

keruyucha2015@ukr.n

et 

81.10 – 

комплексне 
обслуговуван

ня об’єктів 

35692211     

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 
середня 

вартість 

послуг –5,66 

грн/ м² 

687 
житлові 
будинки 

mailto:kp_kk_darnytsia@ukr.net
mailto:pryjmalna@gmail.com
mailto:kpkd@ukr.net
mailto:Obolon.mk@outlook.com
mailto:Obolon.mk@outlook.com
mailto:keruyucha2015@ukr.net
mailto:keruyucha2015@ukr.net


  

7.  

КП "Керуюча компанія 

з обслуговування 

житлового фонду 

Подільського району 

м.Києва"** 

04071,м.Київ, 

вул.Хорива,36 

(044)4252135 

info@podil.kiev.ua 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

39609111     

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

середня 

вартість 

послуг -5, 91 

грн/ м²  

741 
житлові 

будинки 

8.  

КП "Керуюча компанія 
з обслуговування 

житлового фонду 

Святошинського району 

м. Києва" 

03134, м. Київ, вул. 
Симиренка, 17 

(044) 454 16 90 (044) 

402 69 82 

kk_svyatoshin@ukr.ne

t 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

39607507     

утримання 
будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

середня 

вартість 

послуг - 6,16 

грн/ м² 

745 
житлові 

будинки 

9.  

КП "Керуюча компанія 

з обслуговування 

житлового фонду 

Солом’янського  району 
м. Києва"  ** 03186, м. Київ, 

вул.Соціалістична, 6 

(044) 249 46 96 (044) 

248-30-93 

info@kpsolor.com.ua 

81.10 – 

комплексне 
обслуговуван

ня об’єктів 

35756919     

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови
х територій – 

середня 

вартість 

послуг - 5,30 

грн/ м²  

1170 
житлові 
будинки 

10.  

КП "Керуюча компанія 

з обслуговування 

житлового фонду 

Шевченківського 

району м. Києва" ** 

М.Київ, бул. 

Білоруська 1, 04050 

483-99-06 

keryucha@ukr.net 
81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

34966254     

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

середня 

вартість 

послуг -5,37 
грн/ м²  

1477 
житлові 

будинки 

11.  
КП ЕРЖФ 

«Житлосервіс» ** 

вул. Дніпровська 

набережна, 25б, м. 

Київ, 02081, 2814401, 

2814408 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

31025659 17 років значна****   

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

від 4,80 грн/ м²  

99 
житлові 

будинки 

mailto:info@podil.kiev.ua
mailto:info@kpsolor.com.ua


  

12.  
КП «Спецжитлофонд» 

** 

вул. Оболонська, 34, 

м. Київ, тел. 4170742 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

31454734 16 років    

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

від 3,19 грн/ м² 

до 8,84 грн/ м² 

38 
житлові 

будинки 

13.  
ТОВ «Перший 
український експертний 

центр» ** 

вул. Максима 

Берлінського, 15, м. 
Київ, 04060, 2200612, 

2200545, 2200590 

бух. 

81.10 – 
комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

36844047 5 років значна****   

утримання 

будинків і 

споруд та 
прибудинкови

х територій – 

від 4,77 грн/ м² 

до 6,64 грн/ м² 

52 
житлові 

будинки 

14.  ДП ЖЕД «БУ7» 

просп. Перемоги, 

108/1, м. Київ, 

4241671 

     наявна***  5  

15.  
ПП СК «КомфортКиїв» 

** 

вул. Дмитрівська, 46 

м. Київ, 01054, 

5612472 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

26476770 

 3 роки наявна***  наявна*** 

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

6,16 грн / м² 

1 
житловий 

будинок 

16.  
ТОВ Житло 
СервісСантана 

Староноводницька, 4-
В м. Київ, 5691780 

       1  

17.  

ТОВ «МЖК «Оболонь-

Комфорт» ** 

 

 просп. Героїв 

Сталінграда, 14, м. 

Київ, 04210, 5003176, 

4149770 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

34891776 10 років   наявна*** 

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

від 3,57 грн/ м² 

до 6,80 грн/ м² 

4 
житлові 

будинки 

18.  
ТОВ «ВЕП «ВД-Побут» 

**  

вул. Межигірська, 28, 

м. Київ, 04071, 

4676903, 4677839 

бух. 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

31813103 15 років    

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій –

4,72 грн/ м²  

6 
житлові 

будинки 

19.  

ТОВ «ЖЕК 

«Житлоексплуатація» 

** 

вул. Ернста, 12, оф. 

62-А, м. Київ, 03048, 

5015915 

81.10 – 
комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

38792310 12 років  наявна***  

утримання 
будинків і 

споруд та 

прибудинкови

5 
житлові 

будинки 

http://jurportal.org/tax_base/36844047


  

х територій –

3,72 грн/ м²  

20.  
ТОВ «С.П.І. Сервіс» 

*** 

вул. Львівська, 22-А, 

м. Київ, 5025615, 

4236516 

68.32 – 

управління 

нерухомим 

майном за 

виногороду 

або на основі 

контракту 

34296286 5 років наявна*** наявна***  

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій –

10,35 грн/ м²  

2 
житлові 

будинки 

21.  
ТОВ Фірма «Т.М.М.» 

** 

вул.Провіантська, 3 

м. Київ, 04116, 

5693770, 5693774 ф. 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

14073675 18 років 

значна**** 

 

 

 

 наявна*** 

утримання 

будинків і 
споруд та 

прибудинкови

х територій – 

економ класу 

від 6,45 грн / 

м², бізнес 

класу від 8,75 

грн / м² 

20 
житлові 

будинки 

22.  
ТОВ 

«Акважитлосервіс» 

вул. Шумського 

Юрія, 3, м. Київ, 

02098, 5036181 

 32912668  наявна***  наявна***  3  

23.  
ТОВ «БудсервісЦентр-

комфорт» ** 

вул. Назарівська 

(Вєтрова), 11, м. Київ, 

01032, 4253513, 

2303542, 2355706 

81.21 – 

загальне 
прибирання 

будинків; 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

35624398 9 років наявна*** наявна*** наявна*** 

утримання 
будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій  

4 
житлові 

будинки 

24.  
ТОВ «Будсервіс-Центр» 

** 

вул. Вєтрова, 11, м. 

Київ, 01032, 2303542 

81.21 – 

загальне 

прибирання 

будинків; 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван
ня об’єктів 

32000881 14 років    

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій  

2 
житлові 

будинки 

25.  
ТОВ «МСК 

«Управдом» ** 

вул. Здолбунівська, 9-

Б, м. Київ, 02081, 

5072280 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

38656815 4 роки  наявна*** наявна*** 

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

4 
житлові 

будинки 



  

х територій – 

4,50 грн/ м² 

26.  
ТОВ «ЗІГ-

ЖИТЛОСЕРВІС» ** 

вул. Дніпровська 

набережна, 26Б, м. 

Київ, 5850843 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

21503314 2 роки    

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

13,75  грн / м² 

1 
житлові 

будинки 

27.  ТОВ «Екжитлоком» ** 
Дмитрівська, 69 к.1, 

м. Київ, 5694518 

81.10 – 
комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

33551763 11 років значна****   

утримання 

будинків і 

споруд та 
прибудинкови

х територій – 

від 3,34 грн / 

м² до 4,05 грн / 

м² 

6 
житлові 

будинки 

28.  

Товариство з 

обмеженою 

відповідальністю 

"Управляюча компанія 

"Затишна оселя" 

просп. Героїв 

Сталінграда, 10-А, 

корп. 9,  м. Київ, 

04201, 2308907 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

32380022 2 роки значна**** значна****  

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій  

5 
житлові 

будинки 

29.  

ТОВ «Українське 

спеціальне 

житловоексплуатаційне 
сервісне підприємство» 

пров. Ярославський, 

3-Б, м. Київ, 04071, 

5456407 

 34818413  наявна*** наявна*** наявна***  3  

30.  
ТОВ «ЖЕО №3» 

річпорт 

вул Фрунзе, 14-18, м. 

Київ, 04080, 5850566, 

5026730 

 33150060  наявна*** наявна*** наявна***  4  

31.  ТОВ «Житлобуд-1» ** 

просп. Героїв 

Сталінграда, 16-Д, м. 

Київ, 04210, 4646544, 

4188485, 4187807 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

30044995 18 років значна**** значна**** наявна*** 

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

від 3,75 грн 

1 житлові 
будинки 

32.  
ТОВ «Житлокомфорт» 

** 

вул. Воздвиженська, 

14, м. Київ,04071, 

4285013, 4285014 

 32853435  значна**** значна**** значна****  22  

33.  ТОВ «Житлосервіс» ** 

вул. Лебедєва-

Кумача, 5, м. Київ, 
03058, 4965849, 

3930560 

68.32 – 

управління 

нерухомим 
майном за 

виногороду 

32657059 12 років значна**** значна**** наявна*** 

утримання 

будинків і 

споруд та 
прибудинкови

х територій – 

4 
житлові 
будинки 



  

або на основі 

контракту 

від 4,07 грн / 

м² 

34.  ТОВ «Житло-сервіс» ** 

пров. Бехтерєвський, 

14, м. Київ, 04053, 

5287158, 5281427 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

30167045 18 років значна**** значна**** наявна*** 

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

від 6,43грн / м² 

17 
житлові 

будинки 

35.  
ТОВ «Житлосервіс 

груп» 

вул. Миколи 

Лаврухіна, 3, офіс 10, 

м. Київ, 02222, 
5307269 

 33739577  значна****  наявна***  9  

36.  
ТОВ «Житлосервіс 

плюс» 

вул. Скляренко, 17, м. 

Київ, 04073,  вул. 

Фрунзе, 160, м. Київ, 

04073, 4514326, 

4514327 

 33347018   наявна***   8  

37.  

ТОВ 

«КовальськаЖитлосерві

с» ** 

вул. Єлизавети Чавдар, 3, 

м. Київ, 02140, 5698408, 

5018180 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

32912720 13 років  наявна*** значна**** 

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

від 3,99 грн / 

м² до 6,13 грн / 
м² 

30 
житлові 

будинки 

38.  ТОВ «Компас» ** 

просп. Григоренка, 

22/20, м. Київ, 

5851201 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

25197848 10 років  наявна*** наявна*** 

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій –  

3,18 грн / м²  

19 
житлові 

будинки 

39.  ТОВ «Лані» 

вул. Саксаганського, 

74-Б, м. Київ, 03032, 

2897350 

 22967273   наявна*** наявна***  1  

40.  ТОВ «Новобудова» ** 

вул. САПЕРНО-

СЛОБІДСЬКА, 10,  

м. Київ, 03028, 

5259003, 5299042 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

32917247 12 років  наявна*** наявна*** 

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 
4,97 грн / м² 

62 
житлові 

будинки 



  

41.  ЖЕ ТОВ «Оселя» 

вул. Борщагівська, 

139/141, кв. 13, м. 

Київ, 03056, 2776787 

 32955738  наявна***  наявна***  3  

42.  ТОВ «Рада» 

вул. Анни Ахматової, 

3, м. Київ, 02068, 

5722980 

 30300272  наявна*** наявна*** наявна***  3  

43.  ТОВ «Рада 1» 

вул. Анни Ахматової, 

3, м. Київ, 02068, 

5722980 

 32070503   наявна*** наявна***  1  

44.  ТОВ «Рада 2» 

вул. Анни Ахматової, 

3, м. Київ, 02068, 

5722980 

 32070519  наявна*** наявна*** наявна***  3  

45.  ТОВ «Рада 3» 
вул. Анни Ахматової, 
3, м. Київ, 02068, 

5724789 

 32070524  наявна***  наявна***  2  

46.  ТОВ «Рада 4» 

вул. Анни Ахматової, 

3, м. Київ, 02068, 

5722980 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

32070536 15  років  наявна*** наявна*** 

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

від 6,66 грн / 

м² 

2 
житлові 

будинки 

47.  ТОВ «Рада 5» 

вул. Анни Ахматової, 

3, м. Київ, 02068, 
5722980 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван
ня об’єктів 

32070545 15  років  наявна*** наявна*** 

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови
х територій – 

від 6,26 грн / 

м² 

3 
житлові 

будинки 

48.  ТОВ «Рада 6» 

вул. Анни Ахматової, 

3, м. Київ, 02068, 

5722980 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

32590026 14  років  наявна***  

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

від 6,99 грн / 

м² 

2 
житлові 

будинки 

49.  ТОВ «Рада 7» 

вул. Анни Ахматової, 

3, м. Київ, 02068, 
5722980 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван
ня об’єктів 

33443614 12  років   наявна*** 

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови
х територій – 

5,57 грн / м² 

1 
житлові 

будинки 

http://jurportal.org/tax_base/32955738


  

50.  

ТОВ «Національний 

житлово-комунальний 

стандарт» ** 

вул. Маршала 

Тимошенко, 13-А, м. 

Київ,04212, 5692696 

68.32 – 

управління 

нерухомим 

майном за 

виногороду 

або на основі 

контракту 

39189533 3 роки  наявна*** наявна*** 

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

4,08 грн / м² 

2 
житлові 

будинки 

51.  ТОВ «Сервіс» ** 
вул. Анри Барбюса,5-
В, м. Київ, 03150, 

5695405, 5696365 

81.22 30150534 13  років наявна***  наявна*** 

утримання 

будинків і 

споруд та 
прибудинкови

х територій – 

5,25 грн / м² 

2 
житлові 
будинки 

52.  
ТОВ «Столичний 

комфорт» 

вул. Михайлівська, 18 

літ. «В», м. Київ, 

01001, 5932426 

 33833708  значна*** наявна*** наявна***  5  

53.  
ТОВ «Сучасний дім 1» 

** 

вул. 

МаршалаТимошенко, 

21 корп.4, к.4, м. 

Київ, 5851491, 

5852250 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

32772220 13  років значна*** значна*** наявна*** 

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

5,79 грн / м² 

8 
житлові 

будинки 

54.  

ТОВ «Українська 

інвестиційноінжинірінг
ова компанія» 

вул. Велика 

Житомирська, 24, м. 
Київ, 2726058, 

5503130 

       1  

55.  ТОВ «ЮгаГрупп» 

вул. Володимирська, 

46, м. Київ,01004, 

2304718 

 32253151      1  

56.  ТПК «КаскадІмпекс» 
вул. Лейпцизька, 3А, 

м. Київ, 2545309 
       1  

57.  
ТОВ «Лікожитлосервіс» 

** 

вул. Ломоносова, 58-

А, м. Київ, 03191, 

5965685 

68.20 – 

надання в 

оренду й 

експлуатацію 

власного чи 

орендованого 

нерухомого 

майна 

30303467 18  років  значна**** наявна*** 

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

4,38 грн / м² 

32 
житлові 

будинки 

58.  
ТОВ «Експлуатуюча 

організація «Голосіїво» 

вул. Голосіївська, 13, 
м. Київ, 03039, 

2201322 

 34600816  значна**** наявна*** наявна***  3  



  

59.  

ДП ЖКУ ЗАТ 

промисловофінансова 

група «Дімаксінвест» 

Оленівська, 10 офіс 

35, м. Київ, 4250105 
       1  

60.  
ДП «ЕУ 

Інтербудінвест» 

просп. Перемоги, 131, 

м. Київ, 5699023 
       1  

61.  
ТОВ «ЯвірЖитлобуд2» 

** 

вул. Малиновського, 
6б, м. Київ, 04212, 

4991950, 4991952 

81.10 – 
комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

33300605 13 років  наявна*** наявна*** 

управління 

багатоквартир

ним будинком, 

надання 

комплексу 

послуг з 
утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій від 

3,00 грн/ м² до 

6,00 грн/ м² 

10 
житлові та 
нежитлові 

будинки 

62.  
ТОВ «ПОЖБ 

«Міськжитлосервіс» 

вул.Бударіна,3А, м. 

Київ, 4561303 
         

63.  

ТОВ 

«ЖитлосервісСолом׳янк

а» 

Бульв. Чоколівський, 

42-А, Київ, 03087, 

2201864 

 35431134  наявна*** наявна*** наявна***  2  

64.  ТОВ «МГСервіс» 

просп. Воз'єднання, 

7А, м. Київ,02090, 
2062594, 0674708128 

 34807197  наявна***  наявна***  1  

65.  ТОВ «АртемСервіс» 

вул. Артема, 50-52а, 

м. Київ, 04053, 

4514327, 4514326 

 23152830      1  

66.  ТОВ «Центрбудсервіс» 
Глибочицька, 17д, 9 

пов., м. Київ, 5960717 
 32156297    наявна***  1  

67.  ТОВ «СК Простір» 

вул. Тургенєвська, 

82А, к.105, м. Київ, 

5855001 

 32253916  наявна*** наявна*** наявна***  7  

68.  
ТОВ «Комфортна 

оселя» ** 

просп. Голосіївський 

(Сорокаріччя 

Жовтня), 62, м. Київ, 

03039, 2002901 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

35241463 7 років  наявна*** наявна*** 

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій  

4 
житлові 

будинки 

69.  ТОВ «Порядок» 

вул. Жилянська, 59, 

м. Київ, 01032, 
5694800 

 32244592    наявна***  1  



  

70.  

ТОВ «Об’єднання 

мешканців «Прозоро» 

** 

вул. Коновальця 

Євгена (Щорса), 32-

А, прим. 96 м. Київ, 

01133, 5691780 

81.29 – інші 

види 

діяльності з 

прибирання 

32492922 13 років  наявна*** наявна*** 

обслуговуванн

я житлових 

будинків – 6,63  

грн/м² 

4 
житлові 

будинки 

71.  
ТОВ «ВІКТОРІ 

СЕРВІС» 

вул.Тургенівська, 

52/58, м. Київ, 

5691076 

68.32 – 

управління 

нерухомим 

майном за 

виногороду 

або на основі 
контракту 

36856251 7 років значна****  наявна*** 

обслуговуванн

я житлових 

будинків – 4,57 

грн/м² 

2 
житлові 

будинки 

72.  
ТОВ «Житло комфорт 

сервіс» 

вул. Липківського, 

45, м. Київ, 03035, 

2201158, 2201159 

 35932425  значна**** значна**** наявна***  7  

73.  
ТОВ «Планета 

ЖитлоСервіс» 

Т. Шевченка, 27-Б, м. 

Київ, 4982634, 

4960186 

 34692975  наявна***    1  

74.  ТОВ «Сервісплюс» 

Дніпровська 

набережна, 26-А, м. 

Київ, 0977192458 

 36272987  наявна***  наявна***  1  

75.  ЗАТ «Основа» 
Шовковична, 22, м. 

Київ, 5072000 
       1  

76.  
ТОВ «Фірма 

«Девелопер» 

вул. Ольгинська,3, м. 

Київ, 2534337 
       1  

77.  

ТОВ 

«Атлантажилсервіс2003

» 

вул.Володимирська,7, 

м. Київ, 2391463 
       1  

78.  ТОВ «ІмпульсГаз» ** 

вул. Білоруська, 3, м. 

Київ, 04050, 4894836, 

0505406346 

81.21 – 

загальне 

прибирання 

будинків; 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

33192247 7 років  наявна*** наявна*** 

управління 
багатоквартир

ним будинком, 

надання 

комплексу 

послуг з 

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій 

1 
житловий 

будинок 

79.  
ТОВ «Мегаполісстрой» 

девелоперська компанія 

С. Руданського, 3-А, 

м. Київ, 5698395 
 32595417      1  

80.  
ТОВ «Мажордом-
Сервіс» 

просп. Науки, 30, м. 
Київ, 03110, 2219152 

 36792256    наявна***  1  



  

81.  
ТОВ «КУЖЕ 

«Новосервіс» ** 

вул. Драгомирова, 14, 

м. Київ, 5961800 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

33303255 7 років значна**** значна**** наявна*** 

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

від 7,70 грн / 

м² до 8,78 грн / 

м² 

12 
житлові 

будинки 

82.  ТОВ «ЖЕКПМ» 

вул. Вишгородська, 

45/3, м. Київ, 04114, 
4674855 

 24918955  значна**** наявна*** наявна***  3  

83.  ТОВ «ЖЕК» 

вул. Жилянська, 30-

А, м. Київ, 01033, 

5698654, 0672723020 

 37727895  значна****    1  

84.  
ЕК «КомфортМайстер» 

** 

вул. Олени Пчілки 

буд. 2 оф. 7 м. Київ, 

02081, 5693615, 

2202901 бух. 

81.21 – 

загальне 

прибирання 

будинків 

35899928 8 років наявна***  значна**** 

обслуговуванн

я житлових 

будинків – 3,60  

грн/м² 

19 
житлові 

будинки 

85.  
ДП «Дарниця1» ХК 

Київміськбуд ** 

вул. Дніпровська 

набережна, 26Б, м. 

Київ, 5850843 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

30108660 10 років    

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

від 3,34 грн / 
м² до 4,70 грн / 

м² 

14 
житлові 

будинки 

86.  ТОВ «Адоніс сервіс» ** 
Княжий Затон вул.,9, 

м. Київ, 5748446 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

37331470 

 5 років 

 

наявна*** 

 

 

наявна*** 

   
наявна*** 

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій –  

1 
житлові 

будинки 

87.  
ТОВ «Комфорт Таун» 

** 

вул. Регенераторна, 4, 

м. Київ, 02160, 

3653553 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

37652914 5 років наявна***  наявна*** 

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

від 4,50 грн / 

м² до 11,93 грн 
/ м² 

3 
житлові 

будинки 

88.  
ТОВ 

«Спецжитлокомфорт» 

вул.Верхній Вал,72, 

м. Київ, 3841841, 

0933971492, 

 37973279    наявна***  1  



  

0970856323, 2202880, 

0933253063 

89.  

ТОВ «Експлуатаційна 

служба експлуатації 

«Респект» ** 

просп.Героїв 

Сталінграда, 14-Б, м. 

Київ, 04210, 5004082, 

4268399 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

37950191 5 років наявна*** наявна***  

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій –  

5,50 грн / м²  

6 
житлові 

будинки 

90.  
Домоуправління 

Установа «28УНР» 

вул. 

Бориспільська,26, м. 

Київ, 5678489 

 24967480    наявна***  1  

91.  ТОВ «ОФПРОДИВ» 

вул. Петра 
Запорожця, 26-А, м. 

Київ, 5694848, 

2204082 

 32914246      1  

92.  

ТОВ 

житловобудівельна 

компанія «Управдом» 

вул. Замковецька, 

102-А, м. Київ, 08011, 

5219726, 0675375641 

 38139151   значна****    20  

93.  ТОВ «СІГОО» ** 

вул. Липська, 10, м. 

Київ, 2535219, 

ф.2534033 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

35532873 6 років   наявна*** 

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій –  

9,15 грн / м²  

2 
житлові 

будинки 

94.  ТОВ «Будовацентр» 
пров. Лабораторний, 

6, м. Київ, 5213030 
       1  

95.  ТОВ «Берізкасервіс» ** 

м.Вишгород, 07300, 
Вишгородський 

район, Київська обл., 

м/рн Берізки, 6 офіс 

134, 2069000 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

37649754 6 років наявна***   

утримання 
будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій –  

4,39 грн / м² 

1 
житлові 

будинки 

96.  
ТОВ «БІК» 

«Березнякижитлобуд» 

вул. Серафимовича, 

15А, м. Київ, 2963059 
       1  

97.  

ПП «Інноваційні 

послуги населенню 

«Каскад» 

вул. Раскової, 19, м. 

Київ, 002132, 

0674030885, 5172466 

 36956981   наявна***   1  

98.  

ТОВ «Київська 

комунальна компанія» 

** 

вул. Юрія 

Кондратюка, 7, м. 

Київ, 04201, 4306664, 

0503003881 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

38261519 4 роки значна**** наявна***  

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови
х територій – 

3 
житлові 

будинки 



  

від 4,45 грн / 

м² до 4,79  грн 

/ м² 

99.  

ТОВ «Управління 

будинками та 

спорудами» 

вул.А.Барбюса, 37/1, 

м. Київ, 2002220, 

4981207 

 37165547  значна****  наявна***    

100.  
ТОВ «Кадетський гай» 

** 

Ернста вул.,16б, м. 

Київ, 5044380 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

37141594 6 років наявна*** 

 

 

наявна*** 

 
 

наявна*** 

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 
4,11 грн/  м² 

1 
житлові 

будинки 

101.  
ТОВ «Обслуговуюча 

контора» 

Васильківська,37, м. 

Київ, 03022, 3001282 
 38038748  наявна***  наявна***  1  

102.  
ТОВ УК «Юкрейніан 

сіті сервіс» ** 

Дніпровська 

набережна, 14, м. 

Київ, 3717005 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

38139665 4 роки наявна*** наявна***  

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

від 6,63 грн / 

м² до 6,74  грн 

/ м² 

6 
житлові 

будинки 

103.  
ТОВ «Сервіс житло 

комфорт» 

пров. Коломийський, 

17/31-А, м. Київ, 

03022, 4958408 

 37674241  наявна*** наявна*** наявна***  2  

104.  

ТОВ 

«ІнвестбудГаличина» 

** 

Печерський узвіз, 19, 

м.Київ, 01011, 

2203874, 2203728 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

36520848 7 років значна**** значна**** значна**** 

утримання 
будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій 

від4,48 грн / м² 

до 4,70  грн / 

м² 

21 
житловий 

будинок 

105.  

ТОВ «Українська 

будівельна 

компаніясервіс» ** 

просп. 

Лобановського,4А,  

м. Київ, 03037, 

2518020, 2518021 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

35076047 10 років значна**** наявна*** наявна*** 

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

3,71 грн/  м² 

4 
житлові 

будинки 

106.  
ТОВ «ФорвардКиїв 
Сервіс» 

вул. Комбінатна, 25А, 
м. Київ, 0988767099 

 39074331  значна**** наявна*** наявна***  1  

107.  ТОВ «ЕК Лазурний Пирогова вул. 6А, м.        1  



  

блюз» Київ, 2202766 

108.  
ТОВ «Нова 

експлуатація» 

бульв. Ярослава 

Гашека, 24, м. Київ, 

02090, 0504204494, 

0503858017 

 39302964      1  

109.  ПП «Інтермедсервіс» ** 
вул. П.Мирного, 15, 

м. Київ, 4957465 

68.20 – 

надання в 

оренду й 

експлуатацію 

власного чи 

орендованого 
нерухомого 

майна 

22960290 7 років  наявна***  

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови
х територій  

1 
житловий 

будинок 

110.  ТОВ «ЖЕК 9А» 

вул. Михайла 

Грушевського, 9-А, 

м. Київ, 01021, 

2203893 

 38290763    наявна***  1  

111.  
ТОВ 

«АркадаЖитлосервіс» 

вул. Ольгинська, 3, м. 

Київ, 01001, 2533887, 

2777209 

 35758649  наявна*** наявна*** наявна***  1  

112.  ТОВ «Управ-Дом» ** 

вул. Майорова,7, оф. 

994, м. Київ, 04201, 

3039315 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

36698591 6 років наявна***  наявна*** 

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 
5,35 грн/  м² 

2 
житлові 

будинки 

113.  
ПП «Столичні 

будинки» 

вул. Уборевича, 20, м. 

Київ, 03164, 3641984 
 37588729  наявна*** наявна*** наявна***  4  

114.  

ТОВ «Керуюче 

підприємство 

«Українська житлова 

Компанія» 

вул. Деміївська, 13, 

оф.1, м. Київ, 03039, 

3745123, 0672099749 

 38965411  значна**** значна****   4  

115.  
ТОВ «Керуюча 

компанія «Статус» ** 

вул. М. Липківського, 

45, оф. 211, м. Київ, 

5854845 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

38482930 3 роки  наявна*** наявна*** 

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

від 7,31 грн / 

м² до 7,71  грн 

/ м² 

4 
житлові 

будинки 

116.  
ТОВ «Рембудсервіс 

ЛТД» 

вул. Степана 

Руданського, 3-А, м. 
 13700667    наявна***  1  



  

Київ, 01000, 5698395, 

0971302487 

117.  ТОВ «Мій будинок» ** 

вул. Григорія 

Сковороди, 6, м. 

Київ, 04071, 

0673282537, 4259240, 

0506909748 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

35364440 8 років    

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

3,82 грн/  м² 

1 
житловий 

будинок 

118.  ТОВ «Холд Груп» 

вул. Метрологічна 14-

А, м.Київ, 03143, 

0951510740 
 36385304  значна****    4  

119.  
ТОВ «Сервіс на 

Саксаганського» ** 

вул. Саксаганського, 

70-А, м.Київ, 2870124 

68.32 – 

управління 

нерухомим 

майном за 

виногороду 

або на основі 

контракту 

38376312 4 роки наявна***  наявна*** 

утримання 

будинків і 
споруд та 

прибудинкови

х територій – 

6,01 грн/  м² 

1 
житловий 

будинок 

120.  ТОВ «Сервіс – М» ** 

вул. 

Круглоуніверситетськ

а, 4-Б, м.Київ, 01024, 

2892234 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

33236949 12 років наявна***   

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

3,77 грн/  м² 

1 
житловий 

будинок 

121.  
ТОВ «Сент Софія 

Проперті Менеджмент» 

вул. Січневого 

Повстання, 34 м. 

Київ, 01015, 4950106 
 35265826   наявна***   1  

122.  

ТОВ «Експлуатаційна 

Компанія «Основа 

Комфорт» 

вул. Златоустівська 

16, м. Київ,01135, 

2895908, 5997949 
 37469835  наявна***  наявна***  2  

123.  
ТОВ 
«ПаркСтоунСервіс» 

просп. Героїв 
Сталінграда, 2-Д, м. 

Київ, 3512400 
 38765769    наявна***  1  

124.  ТОВ «ЕКОМІСТО» ** 

вул. Вишгородська, 

45-А/4, оф. 34, м. 

Київ, 04114, 3649383 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

35429115 5 років значна**** значна**** наявна*** 

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

6,01 грн/  м² 

5 

житлові 

будинки з 

будованими 

приміщенн

ями 



  

125.  ТОВ «УІІК сервіс» 

Дніпровська 

набережна, 1-Б, м. 

Київ,02152, 5503130, 

5503137 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

37634916 6 років наявна***  наявна*** 

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

8,27 грн/  м² 

2 
житлові 

будинки  

126.  ТОВ «ДІМ-СЕРВІС 19» 

Харковське шосе, 19, 

м. Київ, 02090, 

5931469 
 39762989   значна****   1  

127.  
ТОВ «БЦ БЛ "Башта № 

5» 

вул. Рибальська, 22,  

тел. 280-27-97, 280-

40-27, 

info@bestline.com.ua 

68.20 - 

надання в 

оренду й 

експлуатацію 

власного чи 

орендованого 

нерухомого 

майна 

(основний) 

39615586 

наявний 

досвід 
управління 

бізнес-

центром 

"БАШТА №5" 

(вул. 

Рибальська, 

22), а саме - 

надання 

послуг з  

утримання 

будинків, 
споруд та 

прибудинкови

х територій 

протягом 15 

років 

   
5, 23 грн. за 1 

грн/  м² 
  

128.  
ТОВ "Форвард Київ-

Сервіс 03" 

вул. Драгомирова, 2-

А, тел. (044) 390-39-

22, (096) 557-44-21, 

http://fk-

service.kiev.ua,  

o.kovtun@fk-

service.kiev.ua 

68.32 

40820472 

08.09.201

6 

приватна 

власність 

1 рік    

утримання 

будинків і 

споруд та 

прибудинкови

х територій – 

5,70 грн/  м² 

ЖК 

"Новопечерсь

кий двір" 

35214,30 кв.м 

 

129.  ТОВ «ЖЕК 2617» 
вул. Бориспільська, 

26, м. Київ, 02093 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

ня об’єктів 

34424807 8 років    
3,59 грн. за 1 

грн/  м² 
4 

житлові 

будинки 

130.  

ТОВ «Управлінська 

компанія «Житло-

сервіс» 

т. 044-569-12-71 

81.10 – 

комплексне 

обслуговуван

40091896 10 років    

утримання 

будинків і 

споруд та 

4 
житлові 

будинки 



  

ня об’єктів прибудинкови

х територій – 

від 3, 13 грн / 

м² до 4,25  грн 

/ м² 

131.  

Державне підприємство 

«Українська геологічна 

компанія» 

пров. Геофізиків, 10 71.12 38278094 46 років    

утримання 

будинків та 

прибудинкови

х територій 

 гуртожитки 

 

Відомості до реєстру внесені відповідно інформації, наданої РДА 
 

**Відомості до реєстру внесені відповідно інформації, наданої Товариством/Підприємством 

*** Інформація станом на 01.04.2018 (надана ПАТ «КИЇВЕНЕРГО»,/ПАТ «АК «КИЇВВОДОКАНАЛ») 

**** Значна заборгованість (понад 1 000 000 грн) 


