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За направленням управлiння патрульноi полiцii у MicTi Киевi .Щепартаменту
патрульноi полiцii вiд 23.06.2020 ]ф П-690З-у/4|/11l10102-202О (вхiдний
Ns 105ДI-305 вiд 30.06.2020) у Печерськiй районнiй в MicTi Кисвi державнiй
адмiнiстрацii, в межах наданих повноважень, розглянуто Ваше звернення
вiд 09.0б.2020 щодо виявлення недолiкiв дорожt{ього покриття за адресою:
м. Киiв, вул. Бастiонна, ба (двiр).

Нежитлова булiвля Ns ба на вул. Бастiоннiй та прилегла до неТ територiя
до сфери управлiння Печерськоi районноi в MicTi Киевi державноТ алмiнiстрачii
не вiднесена i жодним комунiшьним пiдприсмством Печерського району
не обслуговусться.

Разом з тим, зазначена територiя межуе з мiжквартальним проiздом,
що вiдноситься до прибулинкових територiй житлових булинкiв Л!N9 2/8,4,6
на вул. Катерини Бiлокур. Комунальне пiдприемство <Керуюча компанiя
з обслуговування житлового фоrду Печерського району м. Киева>,
як виконавець послуги з утримання булинкiв i спорул та прибудинкових
територiй, за договором iз спiввласниками зазначених будинкiв забезпечуе
належне утриманЕя та ремонт спiльного майна багатоквартирних булинкiв
i прибудинкових територiй.

За iнформацiею комун€rльного пiдприемства <Керуюча компанiя
з обслуговуванЕя житлового фонлу Печерського району м. Киева>, на початку
2018 року при виконаннi робiт з лiквiдацii пошкодження тепловоi мережi
IIAT <<КИiВЕНЕРГО), працiвниками теплопостач.ulьноi органiзачiТ порушено
асфальтове покриття мiжквартального проiзлу до житлових булинкiв
MJФ 2/8, 4, б на вул. Катерини Бiлокур. У визначенi чинним законодавством
Украiни термiни та по теперiшнiй час за вищевказаними адресами
не вiдновлено благоустрiй, який порушено працiвниками ПАТ (КИiВЕI-IЕРГО).



Правилами благоустрою MicTa Киева, затвердженими рiшенням Киiвськоi
MicbKoi ради вiд 25.12.2008 N9 1051/105 l передбачено, що вiдповiдмьнiсть
за якiсть виконаних робiт та вiдновлення порушеного благоустрою поклада€ться
на органiзацiю - виконавця робiт. У разi невиконання робiт по вiдновленню
порушеного благоустрою у визначенi термiни, виконавець робiт притягаеться до
адмi н iстративноТ вiдповiдальностi.

Законом УкраТни вiд l0.04.2014 Jф 1198/VII <Про внесення змiн до деяких
Законiв Украiни щодо удосконаJIення розрахункiв за енергоносiТ> внесено змiни
до ряду законiв, зокрема, до Закону Украiни <Про житлово-комунальнi послуги>.
Згiдно з цими змiнами виконавцями послуги з централiзованого опаJIення
(з використанням внутрiшньобудинкових систем) визначенi теплопостачальнi
органiзаuii, в MicTi Киевi, у перiод з 01.07.20l4 по 30.04.20l8 функчii
з постачанЕя, нарахування та проведення перерахунку оплати за вказану послугу
нмеж€ши ПАТ (кИiВЕНЕРГо,).

Разом з тим слiд зазначити, що КиТвською мiською ралою прийнято рiшення
вiд 24.04,20|8 Ns 517/4581 <Про деякi питання припинення Угоди щодо

реалiзачii проекту управлiння та реформування енергетичного комплексу
м. Киева вlд 27 .09.2001 >, ук",rаденоТ мiж Киiвською мiською державною
адмiнiстрацiсю та акцiоrrерною енергопостачаJIьною компанiею
(киiвЕнЕрго).

Майно комунальноi власностi територiальноi громади MicTa Киева,
повернене з володiння та користування ПАТ (КИiВЕНЕРГО> пiсля припинення
вищезазначеноi Угоди, закрiплюеться на правах господарського вiдання
за комунальним пiдприсмством кКИiВТЕПЛОЕНЕРГО> виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoT державноi адмiнiстрачii) (далi -
КП (КИiВТЕПЛОЕНЕРГО)). З 01,05.2018 об'екти теплопостачання та iнше

допомiжне майно перейшло в експлуатацiю вказаного пiдприсмства. Функшii
з постачання, нарахування за послуги з централiзованого опалення та гарячого
водопостачання н€Lпежать кП (кИIВТЕПЛоЕНЕРГо).

КП (КЙВТЕПЛОЕНЕРГО) не е правонаступником ПАТ (КИТВВНЕРГО)
та не брало на себ.е зобов'язання по вiдновленню благоустрою, який було
порушено ГIАТ (КИIВЕНЕРГО).

Роботи по вiдновленню/ремонту асфальтового покриття вiдноситься

до робiт капiтального характеру. Вiдповiдно до перелiку складових BapTocTi

послуг з утримання будинltiв та прибудинкових територiй витрати
на капiтальний ремонт не передбачено. Оскiльки для проведення вищевказаних

робiт необхiдне зЕIлучення значноi суми коштiв, виконати iх силами та коштом
обслуговуючоi органiзачii немас можливостi.

На виконання доручення flегIартаменту мiського благоустроtо виконавчого
органу Киiвськоi MicbKoi рали (Киiвськоi MicbKoT державноТ алмiнiстраuii)
вiд 05.06.2018 N9 064/10822 у Печерському районi MicTa Кисва проведено

iнвентаризацiю невiдновленого благоустрою пiсля лiквiдацii аварiйних
пошкоджень на iнженерних мережах. За результатами проведеноi iнвентаризачii
складено адресний перелiк на вiдновлення пошкодженого працiвниками
ПАТ (КИiВЕНЕРГО> асфальтового покриття прибудинкових територiй



житлових булинкiв, що перебувають на обслуговуваннi комунального
пiдприсмства <Керуюча компанiя з обслуговування житлового фонду
Печерського району м. Киева>>, у тому числi мiжквартальний проiзд зазначений
у Вашому зверненi, про що проiнформовано.Щепартамент мiського благоустрою
виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноТ
адмiнiстрацiТ).

Враховуючи викJIадене, питання проведення ремонту асфальтового
покрит-гя мiжквартального проiзду до житлових булинкiв JфJф 2/8,4,6
на вул. Катерини Бiлокур може бути розглянуто Печерською районною
в MicTi Киевi державною адплiнiстрацiсю тiльки за умови вiдповiдних доручень
та наявностi бюджетного фiнансування.
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