
11.12.2017 
08/279/08/109-478 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Директору КП «Спецжитлофонд» 
Шарію В. В. 
04071, м. Київ, вул. Оболонська, 34 

 
 
 

ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ 
 
щодо надання на ознайомлення 
кошторисної документації проекту 
«Реконструкція квартальної котельні 
«Санаторій Перемога» 
 

Мною як депутатом Київської міської ради було направлено звернення 
від 26.07.2017 № 08/279/08/109-397 до заступника Голови Київської міської 
державної адміністрації Пантелеєва П. О. щодо надання інформації про строки 
виконання перерахунку актуальної ціни робіт за загальним кошторисом 
проекту «Реконструкція квартальної котельні «Санаторій Перемога» та її 
теплових мереж у Святошинському районі м. Києва», хто є відповідальною 
особою, її контакти та іншу інформацію, та щодо перерахунку кошторису. 

У своїй відповіді від 31.07.2017 № 003-1292 Пантелеєв П. О. зазначив, що 
Департаментом житлово-комунальної інфраструктури в частині коригування 
Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2017 рік 
підготовлено пропозиції для визначення замовником робіт коригування 
проектної документації КП «Спецжитлофонд», які в установленому порядку 
будуть надані до Департаменту економіки та інвестицій. 

Згідно відповіді, детальну інформацію про відповідальну особу та строки 
виконання коригування проектної документації по зазначеному об’єкту можна 
дізнатись у КП «Спецжитлофонд». 

Мною було направлене депутатське звернення від 17.08.2017                   
№ 08/279/08/109-406 до КП «Спецжитлофонд» щодо: 

1. Надання інформації щодо строків виконання перерахунку у цінах    
2017 року, щодо загального кошторису проекту «Реконструкція квартальної 
котельні «Санаторій Перемога» та її теплових мереж у Святошинському районі              
м. Києва». 



2. Надання інформації щодо відповідальної особи, її контакти та іншу 
інформацію, щодо перерахунку кошторису. 

3. Надання інформації щодо строків виконання перерахунку. 
4. Надання інформації щодо того, хто є розпорядником коштів на 

реконструкцію. 
У своїй відповіді від 30.08.2017 № 056/24-2931 КП «Спецжитлофонд» 

зазначило, що за інформацією проектної організації строк перерахунку 
кошторису становить орієнтовно два тижні. Подання на експертизу 
відкоригованої проектно-кошторисної документації та отримання 
позитивного звіту становить орієнтовно два місяці. Затвердження 
коригування здійснюється орієнтовно протягом одного місяця. 

На пленарному засіданні 26.09.2017 Київська міська рада прийняла 
рішення щодо внесення змін до Програми економічного та соціального 
розвитку м. Києва на 2017 рік, затвердженої рішенням Київської міської ради 
від 12.12.2016 № 553/1557, яким виділено необхідні кошти. 

18.10.2017 мною було направлено повторне депутатське звернення                       
№ 08/279/08/109-438 до КП «Спецжитлофонд» щодо: 

1. Надання інформації щодо строків виконання перерахунку у цінах    
2017 року, щодо загального кошторису проекту «Реконструкція квартальної 
котельні «Санаторій Перемога» та її теплових мереж у Святошинському районі 
м. Києва» після зміни відповідального виконавця та виділення коштів на 
проектування на пленарному засіданні Київської міської ради 26.09.2017. 

2. Надання інформації щодо відповідальної особи, її контакти та іншу 
інформацію, щодо перерахунку кошторису. 

3. Надання інформації щодо строків виконання перерахунку. 
4. Надати на ознайомлення оновлений кошторис, який буде направлено 

на експертизу. 
У відповіді КП «Спецжитлофонд» від 27.10.2017 № 056/24-3642 вже 

зазначило, що термін подовження або поновлення технічних умов зазвичай 
орієнтовно складає один-два місяці, після чого вимоги технічних умов будуть 
враховані в коригуванні проекту кошторису. 

Також було зазначено, що строки виконання перерахунку залежать від 
отримання оновлених або подовжених технічних умов відповідних служб міста. 
Орієнтовно 2 місяці. 

Виходячи із вищеозначеного, що відповіді КП «Спецжитлофонд»          
від 30.08.2017 № 056/24-2931 та від 27.10.2017 № 056/24-3642 суперечать одна 
одній по строкам виконання перерахунків. 

Також у відповіді КП «Спецжитлофонд» від 27.10.2017 № 056/24-3642 не 
надав на ознайомлення оновлений кошторис, який буде направлено на 
експертизу. 

Враховуючи вищевикладене, з метою усунення соціальної напруги в 
мікрорайоні вулиця Бударіна, керуючись статтями 21, 22 Закону України    
«Про статус депутатів місцевих рад» та ст. 21 Регламенту Київської міської 
ради, затвердженого рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, 
на виконання моїх повноважень як депутата Київської міської ради, 
 
 



ПРОШУ: 
 

1. Надати на ознайомлення копію оновленого кошторису проекту 
«Реконструкція квартальної котельні «Санаторій Перемога» та її 
теплових мереж у Святошинському районі м. Києва», який буде 
направлено на експертизу. 

2. Проінформувати мене про результати розгляду даного запиту у 
встановлений законодавством України десятиденний строк за адресою: 
01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36, каб. 419. 
 
Додатки: 

1. Копія депутатського звернення від 17.08.2017 № 08/279/08/109-406.                       
(4 арк.) 

2. Копія відповіді КП «Спецжитлофонд» від 30.08.2017 № 056/24-2931.                   
(1 арк.) 

3. Копія депутатського звернення від 18.10.2017 № 08/279/08/109-438.                 
(5 арк.) 

4. Копія відповіді КП «Спецжитлофонд» від 27.10.2017 № 056/24-3642.                   
(1 арк.) 

 
 
З повагою 
Депутат Київської міської ради                                                О. С. Чернецький 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Виконавець  
Устименко М. О. 
099-371-90-89 


