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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

Ш ано внuй Izорю Мuхайло в uчу !

Що мене звернуJIися обуренi мешканцi житлового будинку по вул.

Itибалъчича] 4 З проханням розiбратися у ситуацii, Що склалася навколо ремонту
об'екта: <<КапiтаЛьниЙ ремонТ асфальт_ового покритгя прибудинкових територiй

та внутрiшнъокварruпi""" проiздiв за адресою: м. Киiв, Вулиця Кибальчича

Миколи, [4> .

Управлiнням будiвництва Щнiпровськоi районноi у MicTi IfueBi державноi

адмiнiстрацii укладено договiр - пiдряду Ns35/20-327 вiд 17 квiтня 2020 року iз

товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю <тмк), яке виконуе капiтальний

р.*оr, асфальтового покриття прибулинкових територiй та

внутрiшнъокварталъних проiздiв за вищезазначеною адресою.

Скарга мешканцiв стосуетъся наступного:
ремонт об'екта: <<капiта.пьний ремонт асфалътового покриття

прибулинкових територiй та внутрiшньокварталъних проТздiВ за адресою:

м. Киiв, Вулиця Кибалъчича Микопи,I4>> виконано з порушенЕrIм дБIJ в.2.2-

|2-2о19 та БДн в2.3-5-2018 що IIризведе до пiдтоплення даного булинку та

порушення несучоi здатностi грунтiв i в подаJlьшому до обвалу зазначеного

булинку.
При оглядi BrKe виконаних робiт хочу заува}Iмти, що:
- ухил проiзноi частини внутрiшньо квартального лроiзду спJIановано в

бiк булинку (вола з проiзноi частини тече пiд будинок) що заборонено
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частина бортових KaMeHiB БР 100.30.15 встановлена на пiщано-

цементну сумiш а не на бетон як це передбачено технологiсю:га коrrlторисом до

даного об'стtту;
- до складу роб iT включена територiя булинку l2a (територiя Юного

TexHiKa) що е rrорушенням ,

* на виконавчiй cxeMi зазначено що довжина булинку 171 м.пог., але

фактичнО довжина менша oDKo обсяги асфалътування меншi;
- капiталъний ремонт згiдно ДБН передбачае повну замiну

асфальтобетонного покриття з приведенням до геометричних параметрlв а не

часткову як це виконано;
- часткове асфалътування не забезпечус водовiдведення з проТзноТ

частини в дощеrrриймальну систему;
- на виконавчiй cxeMi вказано ремонт тротуару, але хочу зазначити що

згiдно дБн в.2.2-12_2019 бiля нашого будинку проходятъ пожежний j

внутрiшньо квартапьний проiзди;
- з дощоtIриймача, ремонт якого

водовiдведення не працюс що lrризведе до

геометричних параметрiв а не

виконано, вода не витiкас. Система
пiдтоппення даного будинку;

- на внуТрiшньО кварт€LлЬних проiЪдах забоРонено влаш,товувати бортовi

KaMeHi Бр 100.20.8 ( п-7 поребриК ) оскiльКи навантаження вiд рухомого складу

його зруйнуе.
задля зняття соцiальноi напруги серед мешканцiв мого округу, прошу

Вас розiбратися iз ситуацiею що склаJIася, перевiрити Bci вищевикладенi факти i

зобов'язати пiдрядну органiзацiю, ныIеrltним чином, виконати роботи за адресою

Кибальчича 14 в найкоротшi термiни.
Про розгляд цъого депутатського звернен прошу повiдомити мене

TepMiHoBo, у вiдповiдностi до чинног6- законодав

З повагоrоо
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