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вих. №808 від «26» грудня 2018 р.

Керівнику Полтавської місцевої прокуратури
Асташкіну Є.О.
м. Полтава, вул. В.Козака, 1
poltava@pol.gp.gov.ua

Громадська організація «Інститут аналітики та адвокації» постійно слідкує за
проведенням електронних закупівель та здійснює аналіз таких закупівель з метою виявлення
можливих порушень та їх усунення для досягнення ефективності, відкритості, прозорості та
збільшення конкуренції.
Відповідно до інформації розміщеної на веб-порталі https://prozorro.gov.ua/установою,
«Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської
ради» (надалі – Замовник), опубліковано звіт про укладений договір за предметом «ДК
021:2015: 45000000-7, Капітальний ремонт вулиці Кучеренка (від вул. Баленка до бульв.
Нестерова) у місті Полтава», ID номер закупівлі:UA-2018-12-12-001056-c.
Відповідно до опублікованого звіту, договір було укладено з ТОВ «Будівельник 2016»
код згідно з ЄДРПОУ: 40578417, юридична адреса: м. Полтава, вул. Половка, 66 «б»,оф.310.
Даний договір на виконання робіт, а саме: капітального ремонту вулиці (від вул. Баленка
до бульв. Нестерова) у м. Полтава, укладено 12.12.2018 за номером 12, на суму 201 312,06 грн.
Наступного дня, 13.12.2018, згідно з інформацією розміщеної на офіційному сайті
https://www.007.org.ua, Замовник перерахував підряднику ТОВ «Будівельник 2016» всю суму за
виконані роботи по капітальному ремонту. Відповідно до деталей трансакції установлено, що
оплата за виконані роботи здійснена на підставі рахунку виписаного 12.12.2018 за повністю
виконані роботи, тобто того ж дня, що і укладений договір на виконання робіт.
Відповідно до наказу Державного комітету України з питань житлового – комунального
господарства від 23.09.2003 № 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та
утримання об'єктів благоустрою населених пунктів» вулиця відносяться до об'єктів
благоустрою населених пунктів.
До капітального ремонту об'єктів благоустрою населених пунктів належать роботи, що
спрямовані на відновлення та підвищення їх експлуатаційних характеристик, у тому числі з
обов’язковим урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення,
збільшення міцності та несучої здатності конструктивних елементів, а також збільшення
габаритів об'єктів і окремих їх частин у межах норм.
Строки виконання робіт з капітального ремонту об'єкта благоустрою визначаються в
проектній документації.
Крім того, до укладення договору з підрядником, замовник розробляє завдання на
проектування (можливе проведення ремонту по дефектному акту без проекту), складається
проектно-кошторисна або кошторисна документація, визначається очікувана вартість робіт на
основі кошторисної частини проекту. Після чого укладається договір з підрядником, який
розпочинає роботи.
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На кожному об'єкті капітального ремонту ремонтно-будівельна організація повинна
вести журнал робіт з капітального ремонту, у якому фіксують такі дані:
- дати найважливіших виробничих етапів;
- дані про якість застосованих матеріалів;
- дані про створення безперешкодного середовища для осіб з інвалідністю та інших
маломобільних груп населення;
- методи проведення робіт;
- метеорологічні умови;
- допущені в процесі роботи відхилення від проекту;
- зауваження осіб, які контролюють ремонтно-будівельні роботи;
- дати проміжного приймання закінчених частин споруд.
Під час проведення робіт здійснюється технічний нагляд сертифікованими інженерами,
які контролюють: якість та обсяг виконаних робіт; наявність виробничої технічної
документації; якість виконання та огляд прихованих робіт із складанням акту.
Окрім цього, ведеться загальний журнал робіт; вимірюється коефіцієнт зчеплення колеса
з покриттям і рівність покриття, дані вносяться у відомість та враховуються при прийманні
робіт.
Після закінчення робіт складається повідомлення про закінчення робіт та оформлюється
відповідний акт прийняття робіт КБ-2в та довідка про вартість виконаних робіт та витрат КБ-3.
У підтвердження акту прийняття робіт надається відомість виконаних робіт. Для підтвердження
якості робіт підрядником надається гарантійний паспорт на об’єкт.
Тільки після прийняття виконаних робіт та складання необхідних документів замовник
зобов’язаний розрахуватись перед підрядником в повному обсязі, відповідно до укладеного
договору.
З метою перевірки факту виконаних робіт, представники Громадської організації
«Інститут аналітики та адвокації», 18.12.2018, здійснили вихід на місцевість та проінспектували
вулицю Кучеренка від вулиці Баленка до бульвару Нестерова у м. Полтава. За результатами
огляду встановлено, що дійсно, на даній вулиці, цього року, були проведені ремонті роботи
дороги, проте, на нашу думку, вони були проведені значно раніше ніж 12.12.2018 (фото
додається).
На підтвердження даного твердження свідчать і метеорологічні умови в м. Полтава
12.12.2018, а саме: температура повітря близько 0 градусів по Цельсію і 100 % вологості
повітря.
Відмітимо, що замовником 14.08.2018 року був укладений договір з ТОВ «Будівельник
2016» на капітальний ремонт вулиці Кучеренка від вулиці Баленка до бульвару Нестерова у м.
Полтава, за результатами проведення процедури відкритих торгів (UA-2018-07-13-000568-a) на
суму 3 678 175,34 грн. У договір було внесено зміни 13.12.2018 року, які стосувалися
зменшення обсягу робіт та ціни договору на 1 974 906,19 грн. Договір виконаний на суму 1 703
269,15 грн, що підтверджується здійсненими оплатами:
16.08.2018 - 1 103 452,6 грн (попередня оплата);
05.11.2018 - 599 816,55 грн (за виконані роботи).
Підсумовуючи вищевикладене, припускаємо, що службові особи Управління житловокомунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, діючи спільно з
керівниками ТОВ «Будівельник 2016», здійснили службове підроблення, а саме: внесли до
офіційних документів, таких як: дефектний акт, акт прийняття робіт КБ-2в, довідки про вартість
виконаних робіт та витрат КБ-3, актів технічного нагляду, інших документів, які стосуються
виконання договору №12 від 12.12.2018 року, завідомо неправдиві відомості в частині дати та
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строків (один день) виконання капітального ремонту вулиці Кучеренка ( від вул. Баленка до
бульв. Нестерова) у м. Полтава. Дане протиправне діяння передбачене ч.1 ст.366 КК України.
Згідно зі ст. 9 Закону «Громадський контроль забезпечується через вільний доступ до
всієї інформації щодо публічних закупівель, яка підлягає оприлюдненню відповідно до цього
Закону, до аналізу та моніторингу інформації, розміщеної в електронній системі закупівель, а
також шляхом інформування через електронну систему закупівель або письмово органів,
уповноважених на здійснення контролю, про виявлені порушення законодавства у сфері
публічних закупівель та недоліки роботи електронної системи закупівель».
Враховуючи викладене вище, керуючись ст. 9 Закону України "Про публічні закупівлі",
ст. ст. 55, 56, 60, 214, 215 КПК України,
ПРОШУ:
1. Прийняти та зареєструвати це звернення з метою підтвердження наявності ознак
кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України в діях вище вказаних
суб'єктів.
2. Розглянути це звернення та надати відповідь у встановлені законом строки.
Відповідь просимо надіслати на електронну пошту iaa.ukraine@gmail.comв
електронному вигляді або на поштову адресу організації: м. Полтава, вул. Гоголя, 12,
оф. 501 в установлені законодавством терміни.
Додатки:
Фотографії ремонту вул. Кучеренка від вулиці Баленка до бульвару Нестерова у м.
Полтава - на 4 арк.

З повагою,
Виконавчий директор
ГО «Інститут аналітики та адвокації»

Ю.І. Ромашко
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