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Головна → Звернення громадян → Мої звернення

Мої звернення
25 Серпня 2019 │ Б-19708

Укладання та технічний стан бордюрного каменю
prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-23-003247-b
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та
внутрішньоквартальних проїздів на вул. Бережанська, 18
[Необхідність вжиття заходів по підняттю рівня бордюру/дороги до рівня узбіччя]
В ході розгляду скарги
Б-19645 (5691501) від 22.08.2019
https://1551.gov.ua/feedback/check/?CallCode=5691501
відбулася телефонна розмова з відповідальним представником КП ”Керуюча компанія
з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва” ОД-507.
В ході розмови з’вилися обґрунтовані сумніви щодо здійснення належного контролю
за виконанням робіт на теперішньому капітальному ремонті під’їзної дороги до будинків
вул. Бережанська 18 - вул. Бережанська 20.
До відома: Відповідальний представник КП ”Керуюча компанія ...” ОД-507 добре поінформований
з проблемою зливоприймача на даній під’їзній дорозі, що зафіксована у зверненнях
Б-7584 (5522909) від 12.05.2019
https://1551.gov.ua/feedback/check/?CallCode=5522909
Б-5897 (5498084) від 24.02.2019
https://1551.gov.ua/feedback/check/?CallCode=5498084
Б-26157 (5133938) від 26.08.2018
https://1551.gov.ua/feedback/check/?CallCode=5133938
Є абсолютно очевидним, що проблема зливоприймача не може бути розв’язана без (щонайменше)
підняття рівня бордюру/дороги до рівня прилеглих узбіччя (ґрунтового рівня прилеглої
території).
Приклади технічних рішень (бордюр підвищеного профілю, дворівневий бордюр) можна
легко знайти неподалік від місця кап. ремонту - вул. Автозаводскька 68, вул. Лугова 11
(фото даних тех. рішень також додане до даного звернення)
Сам зливоприймач був розукомплектований (викрадена решітка зливостоку), також в наслідок
його застарілої констуркції (відсутність замків для запобігання вандалізму).
Тому є очевидним що потребує заміни не лише решітка, але і уся конструкція зливоприймача
(на більш сучасну, з належними засобами захисту).
Вартість подібного виробу - до 5 тис. грн. В мережі Інтернет легко знайти пропозиції,
наприклад:
https://331.com.ua/ua/dozhdepriemniki-i-reshetki/chugunnye-reshotki
Дощоприймач чавунний типу ”ДБ-1” (великий) із замком
Ціна: 3 020.00 грн.
Дощоприймач чавунний типу ”ДВ” (на шарнірах)
Ціна: 3 720.00 грн.
(в той час як загальна вартість тендера - понад 600 тис грн)

Прошу вжити належні заходи по контролю за виконанням робіт, в частині робіт
по підвищенню рівня бордюру та заміни зливоприймача.

Відповідальний: ОД - 507 [в.о. САГАЙДАК Людмила Григорівна], виконавець: Кваша Альона Леонідівна
Дата контролю: 9 Вересня 2019

Статус: Потребує додаткового фінансування
Відповідь

xОД-507
КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м. Києва»
---------------------------------------------------------------------------------------------------04114, м. Київ-114, вул. Автозаводська, 83, тел. 338-30-87
На № Б-19708 від 25.08.2019

Шановний !
Обслуговуючою дільницею № 507 комунального підприємства ”Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. Києва” Ваше звернення від 25.08.2019 року № Б-19708 стосовно укладання та
технічний стан бордюрного каменю за адресою Бережанська, 18, яке надійшло до КБУ «Контактний центр міста
Києва», було уважно розглянуто та опрацьовано, в терміни, передбачені Законом України «Про звернення
громадян».
За результатами розгляду та в межах компетенції інформуємо, з метою конкурентного відбору виконавця робіт з
капітального ремонту асфальтового покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів на
вул. Бережанська, 18 в Оболонському районі м. Києва КП «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду
Оболонського району м. Києва» була проведена допорогова електронна закупівля, оголошення проведення
якої опубліковано на веб-порталі Уповноважено органу за № UA-2019-04-23-003247-b.
Порядок проведення допорогової електронної закупівлі встановлено наказом ДП «Прозорро» від 19.03.19 №10
«”Про затвердження Інструкції про порядок використання електронної системи закупівель у разі здійснення
закупівель, вартість яких є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому частини першої
статті 2 Закону України ”Про публічні закупівлі”» зі змінами відповідно до наказу № 11 від 20 березня 2019 року
(далі — Наказ № 10).
Відповідно до пункту 2 розділу ІІ Наказу №10 під час оголошення закупівлі в електронній системі закупівель
замовником розміщується необхідна інформація, що стосується закупівлі, зокрема, проект договору.
Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Оболонського району м.
Києва» під час оголошення вищезазначеної допорогової електронної закупівлі розмістило в електронній
системі закупівель проект договору на виконання робіт з капітального ремонту асфальтового покриття
прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів на вул. Бережанська, 18 в Оболонському районі м.
Києва.
Пунктом 4.4. проекту договору передбачено що у разі виявлення в процесі приймання-передачі закінчених
робіт недоліків, допущених з вини Підрядника (невідповідності виконаних робіт вимогам державних стандартів,
будівельних норм, проектної, технічної та/або виконавчої документації та інше). Підрядник зобов’язаний у
визначений Замовником строк усунути їх та повторно повідомити Замовника про готовність до передачі
закінчених робіт. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може усунути їх шляхом
залучення третіх осіб. Витрати, пов’язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Підрядником.
Гарантійні зобов’язання щодо якості виконаних робіт викладені в пунктах 10.7, 10.8 та 10.9 проекту договору.
Відповідно до вказаних пунктів проекту договору Підрядник гарантує якість виконаних Робіт протягом 60
місяців з дати підписання Акта.
Інформуємо, що підрядною організацією прочищено зливоприймальну мережу спеціалізованою технікою. На
даний час зливоприймальна мережа знаходиться в робочому стані.
Роботи з капітального ремонту асфальтового покриття проводиться згідно вимог ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні
дороги».
Просимо вибачення за тимчасові незручності.
В подальшому сподіваємося на Ваше розуміння та підтримку.
З повагою
Начальник ОД-507 А.Кваша

22 Серпня 2019 │ Б-19645

Будівництво системи зливневих стоків
prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-23-003247-b
Капітальний ремонт асфальтового покриття прибудинкової території та
внутрішньоквартальних проїздів на вул. Бережанська, 18
[скарга на недбалість при складанні ДЕФЕКТНОГО АКТУ]
Необхідні невідкладні дії по виправленню технічної документації тендеру
UA-2019-04-23-003247-b шляхом включення ПРОПУЩЕНОЇ (З НЕЗРОЗУМІЛИХ ПРИЧИН)
частини вимог, що стосуються капітально ремонту системи зливних стоків
(а саме, заміни зруйнованого зливоприймача, та вжиття додаткових заходів
для покращення відведення зливних стоків)

1. У тендерній документації до закупівлі UA-2019-04-23-003247-b
у документі Кап_рем_Бережанська,18.pdf (ДЕФЕКТНИЙ АКТ)

(приєднаний до https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-23-003247-b )
Відсутній пункт про капітальний ремонт зливоприймача (чи хоча би пункт про заміну
решітки дощоприймача).
Наявний лише пункт
20 ”Перекладання горловин цегляних колодязiв трирядовою мадкою”
До відома - вартість одного дощоприймача - максимум до 5 000 грн, приклади див. на
https://331.com.ua/ua/dozhdepriemniki-i-reshetki/chugunnye-reshotki
Вартість Дощоприймача є нищівно малою у порівнянні з загальною сумою тендеру,
однак необхідність його заміни НЕ ЗАЗНАЧЕНА у вищезгаданому ДЕФЕКТНОМУ АКТІ
2. Особа що підписала даний ДЕФЕКТНИЙ АКТ була добре обізнана з існуючою проблемою,
оскільки фігурує у графі ”виконавець” у щонайменше 3-ьох попередніх зверненнях
щодо неналежного стану системи зливних стоків на під’їзній дорозі до буд.
за адресою Бережанська 18 - Бережаньска 20
див. попередні звернення:
Б-7584 (5522909) від 12.05.2019
https://1551.gov.ua/feedback/check/?CallCode=5522909
Б-5897 (5498084) від 24.02.2019
https://1551.gov.ua/feedback/check/?CallCode=5498084
Б-26157 (5133938) від 26.08.2018
https://1551.gov.ua/feedback/check/?CallCode=5133938
3. Більш того, у самих відповідях на попередні звернення йшлося про запланований
капітальний ремонт (зливоприймачів!), з відповіді на Б-7584 (5522909):
> Капітальний ремонт зливостічної мережі на міжквартальному проїзді житлових
> будинків №№ 18, 20 на вул. Бережанській внесено до реєстру для формування
> відповідних програм на наступні роки, в межах бюджетного фінансування.

Відповідальний: ОД - 507 [в.о. САГАЙДАК Людмила Григорівна], виконавець: Кваша Альона Леонідівна
Дата контролю: 6 Вересня 2019

Статус: Потребує додаткового фінансування
Відповідь
Шановний !
Ваше звернення, яке надійшло на сайт «Контактний центр міста Києва» від 22.08.2019 № Б-19645/1, щодо ремонту
та укладання асфальтного покриття та заміни зливоприймальної решітки на вул. Бережанська, 18, питання
розглянуто та опрацьовано в комунальному підприємстві «Керуюча компанія з обслуговування житлового
фонду Оболонського району м. Києва», в терміни передбачені Законом «Про звернення громадян».
За результатами розгляду та в межах компетенції інформуємо, що підрядною організацією прочищено
зливоприймальну мережу спеціалізованою технікою. На даний час зливоприймальна мережа знаходиться в
робочому стані.
Одночасно інформуємо, що заміна зливоприймальної решітки буде виконано до кінця вересня поточного року.
Роботи з капітального ремонту асфальтового покриття проводиться згідно вимог ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні
дороги».
З повагою
В. о. директора Петро КУКУРУДЗА
Володимир Баніт
Світлана Кириченко
332-34-46
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