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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

До мене, як до депутата Київської міської ради, надходять численні звернення
громадських активістів та мешканців столиці щодо капітального ремонту підземного
пішохідного переходу за адресою: вул.Ушинського, Солом’янський район у м.Києві.
З відкритих джерел стало відомо, що капітальний ремонт за вищевказаною адресою
виконувався відповідно до умов Договору №187 від 28.09.2020 року між КП
«Київблагоустрій» та ТОВ «КАНБАНБУД» (далі – Договір) за бюджетні кошти м.Києва.
Відповідно до оприлюднених документів – Договору та Додаткових угод на сайтах
prozorro.gov.ua та spending.gov.ua – кінцевий строк виконання договору, тобто виконання і
здачі будівельних (ремонтних) робіт по вищевказаному об’єкту - 24.12.2020, а вартість 5 351 973, 48 грн (в т.ч.ПДВ).
09-10 березня 2021 у соціальній мережі Facebook декілька користувачів
опублікували дописи з фотографіями поточного стану підземного пішохідного переходу по
вул. Ушинського, обурюючись його недбалим виглядом після «щойнозавершеного»
капітального ремонту (Додаток №1)
10 березня мною було направлено депутатське звернення до КП «Київблагоустрій»,
як до замовника робіт, з проханням повідомити, зокрема, чи було завершено капітальний
ремонт підземного переходу за адресою: вул.Ушинського, Солом’янський район та, у разі
завершення, надати копії актів здачі-приймання робіт. Копія відповідного депутатського
звернення у Додатку №2.
Натомість, у відповіді на вищевказане звернення КП Київблагоустрій повідомляє,
що умови Договору №187 від 28.09.2020 року виконано в повному обсязі і в очікувані
терміни, що підтверджується актами здачі-приймання робіт. Однак, з початком
експлуатації підземного пішохідного переходу було виявлено недоліки у виконаних
роботах протягом гарантійного строку. Роботи по усуненню недоліків буде проведено

Підрядником згідно з інформацією, вказаною на стендах, що розміщені на фасадах вхідних
груп підземного пішохідного переходу. (Копію складеного дефектного акту з визначеними
строками виконання таких робіт не надано)
Окрім того, КП Київблагоустроєм передбачається продовження (завершення)
проведення ремонтних робіт, передбачених проєктною документацією, які не увійшли у
перелік робіт згідно з умовами Договору № 187 від 28.09.2020.
Копія відповіді на депутатське звернення, а також акти виконаних робіт, надані КП
Київблагоустрій, у Додатку №3.
На думку громадськості, є підстави вважати, що ремонт підземного пішохідного
переходу не було завершено вчасно і в повному обсязі, однак акти здачі-приймання
робіт підписано, а кошти за Договором – сплачено.
Тобто, може мати місце не «виявлення недоліків протягом гарантійного терміну», а
незавершення ремонту і затягування термінів його виконання, що, в свою чергу, ймовірно,
може бути пов'язано з наявністю корупційної складової у виконанні капітального ремонту.
Відповідно до пункту 2.1 Положення про Департамент внутрішнього фінансового
контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), затвердженого рішенням Київської міської ради від 18.09.2014
року № 151/151 (зі змінами), основним завданням Департаменту є надання незалежних
висновків та рекомендацій за результатами проведених внутрішніх аудитів, моніторингів,
аналізів та інших контрольних заходів ефективності діяльності та дотримання
законодавства структурними підрозділами Київської міської ради (Київської міської
державної адміністрації), підприємствами, установами та організаціями комунальної
форми власності територіальної громади міста Києва та районів міста Києва в частині
використання ними відповідних комунальних ресурсів (майна, коштів, та іншої
комунальної власності), спрямованих на забезпечення ефективного і результативного
управління об’єктами комунальної власності територіальної громади м.Києва згідно з
законодавством України.
Зважаючи на суспільний резонанс даного питання, на виконання моїх повноважень,
як депутата Київської міської ради, керуючись ст.13 Закону України «Про місцеве
самоврядування»,
п р о ш у:
Провести перевірку на предмет дотримання законодавства про публічні закупівлі та
засад ефективного й цільового використання бюджетних коштів КП «Київблагоустрій» при
проведенні публічної закупівлі при проведенні капітального ремонту об'єкту – підземного
пішохідного переходу за адресою: вул.Ушинського, Солом’янський район у м.Києві.
Про результати розгляду звернення та результати проведення перевірок прошу
повідомити мене у визначений законом термін шляхом надсилання листа на електронну
пошту: semenova.kseniia@kmr.gov.ua
Додатки:
1. Фотографії поточного стану підземного пішохідного переходу вул. Ушинського у
Солом’янському районі міста Києва.

2. Депутатське звернення К.Семенової від 10.03.2021 № 08/279/9/236-96 вих щодо

надання інформації та документів стосовно проведення ремонтних робіт у підземному
пішохідному переході за адресою: вул. Ушинського у Солом’янському районі міста Києва.
3. Відповідь КП «Київблагоустрій» на депутатське від 10.03.2021 № 08/279/9/236-96
вих (з додатками – Актами №1-4)
З повагою,
депутат Київської міської ради

Ксенія СЕМЕНОВА

