Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
ПРОПОЗИЦІЇ
ВИКОНКОМУ ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРУВАНЯ ВИДАТКІВ ПОЛТАВСЬКОГО
МІСЬКОГО БЮДЖЕТУ У ЧАСТИНІ УТРИМАННЯ ТА РЕМОНТУ ДОРІГ ТА
АСФАЛЬТУВАННЯ ПРИБУДИНКОВИХ ТЕРИТОРІЙ
Відповідно до пункту 2 статті 19 Закону України від 8 вересня 2005 року N 2862-IV
“Про автомобільні дороги”, “організація будівництва, реконструкції, ремонту1 та
утримання вулиць і доріг міст та інших населених пунктів за встановленими для них
будівельними нормами, державними стандартами та нормами” є основними обов'язками
органів місцевого самоврядування щодо управління функціонуванням і розвитком вулиць
і доріг міст та інших населених пунктів.
Також пункт 2 Постанови КМУ від 30 березня 1994 р. N 198 “Про затвердження Єдиних
правил ремонту і утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил
користування ними та охорони” визначив, що “ремонт і утримання дорожніх об'єктів
(крім залізничних переїздів), що перебувають у загальнодержавній власності,
здійснюється дорожньо-експлуатаційними організаціями, які належать до сфери
управління Укравтодору", а тих, що перебувають у комунальній власності, відповідними комунальними дорожньо-експлуатаційними організаціями”.
Територіальній громаді міста Полтави відомо, що такою дорожньо-експлуатаційною
організацією у місті традиційно було комунальне підприємство "Полтавська міська
шляхлово-експлуатаційна дільниця" (ЄДРПОУ: 03351987), або скорочено КП “ПМШЕД”.
Пункт 40 Єдиних правил ремонту і утримання авмомобільних доріг визначив, що
“ремонт і утримання дорожніх об'єктів повинні виконуватися відповідно до:
- “технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального
користування”, затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг України2 №
320 від 01.07.2009 (П-Г.1-218-113:20093), які посилаються на капітальний ремонт (згідно з
ВБН Г.1-218-182) та на поточний (планово-попереджувальний) ремонт (згідно з ВБН Г.1218-1824), і
- “технічних правил ремонту і утримання міських вулиць і доріг”, затверджених
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 14.02.2012 № 545.
На 2016-й рік бюджетно-фінансове управління виконкому Полтавської міської ради
(ЄДРПОУ: 02315340) затвердило кошторисних призначень на видатки на проведення
робіт, пов'язаних із будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом та утриманням
1

ДК 021:2015: 45233142-6 - Ремонт доріг.
Джерело: http://uapravo.net/akty/administracija-osnovni/akt5dvzm2x.htm. Відповідно до Постанови Кабінету
Міністрів України від 10.09.2014 року № 442 “Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої
влади”, Державне агентство автомобільних доріг України (ЄДРПОУ: 37641918) координується через
Міністра інфраструктури України.
3
Джерело: http://ukryama.com/files/P-G.1-218-113-2009.pdf.
4
Відомчі будівельні норми України (ВБН) розробляються при відсутності ДБН або при необхідності
встановлення вимог, що перевищують (доповнюють) вимоги ДБН, к урахуванням специфіки діяльності
організацій та підприємств цього відомства, і затверджуються даним відомством. Джерело: www.dbn.at.ua.
5
Джерело: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0365-12,
2
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автомобiльних дорiг на загальну суму 237 398 880 грн., з яких 42 218 880 грн. повинне
було фінансуватись із загального фонду міського бюджету та 195 180 000 грн. із
спеціального фонду міського бюджету. Проте по факту у 2016-му році за кодом
функціональної класифікації 170703 було витрачено 201 850 210,93 грн. за рахунок
недофінансування 35 548 669 грн. із спеціального фонду. Видатки склали 9% від видатків
Полтавського міського бюджету без трансфертів у 2016-му році.
А на 2017-й рік на утримання та розвиток інфраструктури доріг затверджено кошторисних
призначень на 198 000 000 грн., у т.ч. 30 000 000 грн. із загального фонду, 148 000 000 грн.
із спеціального фонду. За перше півріччя 2017-го року було витрачено 63 086 597 грн., у
т.ч. 45 415 579,86 грн. із спеціального фонду. Проте сукупні планові видатки
Управління ЖКГ, пов’язані з утриманням та ремонтом доріг та асфальтовим
покриттям прибудинкових територій, можна оцінити у 370 306 281 грн. (див.
сторінку 15).
Код
програмної
класифікації

Бюджет міста
Полтави
прогноз
грн.
160 000 000

Уточнений план
Полтави
прогноз
грн.
198 000 0006

Бюджет міста Полтави
звіт
грн.

31.12.2017 пр.
01.07.2017 звіт
01.04.2017 звіт
170703 31.12.2016 пр. + звіт
154 280 000
237 398 8808
Джерело: додаток 3 до відповідного Полтавського міського бюджету.

63 086 5977
17 704 458
201 850 2119

У додатку 3 до рішення одинадцятої сесії Полтавської міської ради сьомого скликання
від 16 червня 2017 року було внесено зміни, до Полтавського міського бюджету, якими
до до розподілу видатків міського бюджету на 2017 рік на бюджетну програму утримання
та розвиток інфраструктури доріг було додано 20 000 000 грн.

Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Код
ТПКВКМБ/
ТКВКБМС

Код
ФКВКБ

Найменування
головного
розпорядника,
відповідального
виконавця,
бюджетної
програми або
напряму
видатків згідно
з типовою
відомчою /
ТПКВКМБ/
ТКВКБМС

ВИДАТКИ
ЗАГАЛЬНОГО
ФОНДУ

ВИДАТКИ

СПЕЦІАЛЬНОГО
ФОНДУ

Разом

з них

бюджет
розвитку

6

Із 178 000 000 грн. на утримання та розвиток інфраструктури доріг: 30 000 000 грн. з заг. фонду, 148 000
000 грн. зі спец. фонду, відповідно до бюджетної програми, що виконується в межах Програми розвитку
житлово-комунального господарства та благоустрою м.Полтави на 2017 рік. Ще 20 000 000 грн. було
додано рішенням Полтавської міської радиЇ.
7
у т.ч. утримання та розвиток інфраструктури доріг: 45 415 579,86 грн. зі спец. фонду.
8
із видатків 237 398 880 грн. на проведення робіт, пов'язаних із будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом
та утриманням автомобiльних дорiг: 42 218 880 грн. із загального фонду міського бюджету та 195 180 000
грн. із спеціального фонду міського бюджету.
9
із 201 850 210,93 грн. видатків на проведення робіт, пов'язаних із будiвництвом, реконструкцiєю,
ремонтом та утриманням автомобiльних дорiг: 42 218 880 грн. із загального фонду міського бюджету та 159
631 330,93 грн. із спеціального фонду міського бюджету.
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4016650

6650

0456

Утримання та
розвиток
інфраструктури
доріг

13 000 000

13 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

20 000 000

Розпорядником коштів міського бюджету на проведення робіт, пов’язаних із
будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом та утриманням автомобiльних дорiг
(утриманням та розвитком інфраструктури доріг) є Управління житлово-комунального
господарства виконкому міста Полтави.
Проте крім видатків за кодом програмної класифікації до 2017-го року: 17703, для якої
наказом Міністерства фінансів України від 27.07.2017 р. N 945, було визначено такі мету,
завдання та результативні показники:
Програма

Утримання та розвиток інфраструктури міських доріг (КТКВК 170703)
Мета
Покращення стану інфраструктури міських доріг
Завдання 1
Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної
інфраструктури
Результативні
Показники затрат:
показники
обсяг видатків на проведення поточного ремонту, тис. грн.
Показники продукту:
площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт, тис. кв.
м.
Показники ефективності:
середня вартість 1 кв. м поточного ремонту, тис. грн.
Показники якості:
темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі
вулично-дорожної мережі порівняно з попереднім роком, %
Завдання 2
Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів транспортної
інфраструктури
Результативні
Показники затрат:
показники
обсяг видатків на проведення капітального ремонту, тис. грн.
Показники продукту:
площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт,
тис. кв. м.
Показники ефективності:
середня вартість 1 кв. м капітального ремонту, тис. грн.
Показники якості:
темп зростання відремонтованої за рахунок капітального ремонту
площі вулично-дорожної мережі порівняно з попереднім роком, %
Завдання 3
Забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури10

10

Відповідно до п. 4.1 технічних правил ремонту і утримання міських вулиць і доріг”, затверджених
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 14.02.2012 № 54, “ роботи з утримання вулиць та доріг у літній період поділяють на такі групи:
- підмітання (дорожнього покриття слід здійснювати при природному освітленні, але не раніше 7 і не
пізніше ніж о 23 годині, за умови висихання покриття, зволоження якого могло статися внаслідок дощу або
миття),
- поливання (витрати води під час знепилювання зони роботи підбирача підмітально-прибиральної машини
мають становити 0,02 - 0,025 літра на квадратний метр залежно від рівня засміченості дорожнього покриття,
- миття (прибирання вулиць та доріг шляхом тільки миття дорожнього покриття може застосовуватись там,
де проїзна частина обладнана системою закритого зливостоку і має поздовжній ухил понад 7% (для
внутрішньоквартальних проїздів - понад 5%)”.
Періодичність прибирання вулиць та доріг визначають залежно від приведеної інтенсивності руху.
У зимовий період:
- снігоочищення (див. додатки 4 та 5 до Технічних правил ремонту),
- видалення снігу та сколу,
- боротьба із слизькістю доріг,
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Програма

Утримання та розвиток інфраструктури міських доріг (КТКВК 170703)
Результативні
Показники затрат:
обсяг видатків на утримання об’єктів транспортної інфраструктури,
показники
тис. грн.
Показники продукту:
кількість об’єктів транспортної інфраструктури, які планується
утримувати, тис. кв. м.
Показники ефективності:
середня вартість утримання одного об’єкта транспортної
інфраструктури, тис. грн.
Показники якості:
темп зростання кількості об’єктів транспортної інфраструктури, що
утримуються, порівняно з попереднім роком, %

Полтавським міським бюджетом заплановані й інші програмні видатки, пов’язані з
відновленням асфальтового покриття та утриманням в належному технічному стані
об’єктів дорожнього господарства. Зокрема, за кодом програмної класифікації 4016010
(до 2017-го року: 100101)

КПК
4016010

100101

Програма

Житловоексплуатаційне
господарство
31.12.2017 пр.
01.07.2017 звіт
01.04.2017 звіт
31.12.2016 пр.

Бюджет міста
Полтави
прогноз
грн.
11 400 000

8 700 000

Уточнений план
Полтави
прогноз
грн.
13 700 000

Бюджет міста Полтави
звіт
грн.
3 127 028
1 095 489
8 956 807

Забезпечення
надійного
та
безперебійного
функціонування
житловоексплуатаційного господарства (КТКВК 100101)
Мета
Забезпечення надійної та безперебійної експлуатації житлового фонду
та прибудинкових територій
Завдання 1
Проведення робіт по відновленню асфальтового покриття
прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів
Результативні
Показники затрат:
показники
обсяг видатків, тис. грн.;
загальна площа асфальтового покриття прибудинкових територій та
внутрішньоквартальних проїздів, кв. м;
площа асфальтового покриття прибудинкових територій та
внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, кв. м.
Показники продукту:
площа асфальтового покриття прибудинкових територій та
внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, кв. м.
Показники ефективності:
середні витрати на відновлення 1 кв. м асфальтового покриття
прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів, грн.
Показники якості:
питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та
внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі
асфальтового
покриття
прибудинкових
територій
та
внутрішньоквартальних проїздів, що потребує відновлення, %;
темп зростання середньої вартості відновлення 1 кв. м асфальтового
покриття прибудинкової території та внутрішньоквартальних проїздів
порівняно з попереднім роком, %

- ліквідація ожеледі.
Залежно від інтенсивності руху транспортних засобів.
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Та бюджетну програму за кодом програмної класифікації до 2017-го року: 100203:

КПК
4016060

100203

Програма

Благоустрій
міст, сіл,
селищ
31.12.2017 пр.
01.07.2017 звіт
01.04.2017 звіт
31.12.2016 пр.

Бюджет міста
Полтави
прогноз
грн.
122 994 621

83 306 200

Уточнений план
Полтави
прогноз
грн.
158 606 281

Бюджет міста Полтави
звіт
грн.
63 139 189
24 262 202
88 063 180

Благоустрій міст, сіл, селищ (КТКВК 100203)
Мета
Підвищення рівня благоустрою міста
Завдання 1
Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів
дорожнього господарства
Результативні
Показники затрат:
показники
обсяг видатків, тис. грн.
Показники продукту:
площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що
планується утримувати в належному стані в осінньо-зимовий період,
тис. кв. м;
площа вулиць, мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів), що
планується утримувати в належному стані у весняно-літній період,
тис. кв. м;
кількість пішохідних переходів (підземних та надземних), що
планується утримувати, од.;
гідроспоруди, що планується утримувати:
- протяжність дощової каналізації, км;
- кількість зливопримальних колодязів, од.;
- кількість оглядових колодязів, од.;
протяжність колесовідбійної стрічки та пішохідної огорожі, що
планується утримувати в належному стані, п. м.
Показники ефективності:
середня вартість утримання 1 кв. м вулиць, мостів та шляхопроводів
(доріг та тротуарів):
- осінньо-зимовий період, тис. грн.;
- весняно-літній період, тис. грн.
середня вартість утримання одного пішохідного переходу
(підземного та надземного), тис. грн.;
середня вартість утримання гідроспоруд:
- 1 км дощової каналізації, тис. грн.;
- 1 зливопримального колодязя, тис. грн.;
- 1 оглядового колодязя, тис. грн.;
середня вартість утримання 1 п. м колесовідбійної стрічки та
пішохідної огорожі, тис. грн.
Показники якості:
темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м площі вулиць,
мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) в осінньо-зимовий
період порівняно з попереднім роком, %;
темп зростання середньої вартості утримання 1 кв. м площі вулиць,
мостів та шляхопроводів (доріг та тротуарів) у весняно-літній період
порівняно з попереднім роком, %;
темп зростання середньої вартості утримання одного пішохідного
переходу (підземного та надземного) порівняно з попереднім роком,
%;
темп зростання середньої вартості утримання гідроспоруд порівняно
з попереднім роком, %, у тому числі:
- 1 км дощової каналізації, %;
- 1 зливопримального колодязя, %;
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Програма

Благоустрій міст, сіл, селищ (КТКВК 100203)
Мета
Підвищення рівня благоустрою міста
Завдання 1
Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів
дорожнього господарства
- 1 оглядового колодязя, %;
темп зростання середньої вартості утримання 1 п. м колесовідбійної
стрічки та пішохідної огорожі порівняно з переднім роком, %;
зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із
визначенням причини «неналежний стан дороги», %
Завдання 2
Проведення поточного / капітального ремонту об’єктів
транспортної інфраструктури
Результативні
Показники затрат:
показники
обсяг видатків, тис. грн.;
площа міських автошляхів та споруд на них, які
потребують поточного (капітального) ремонту, тис. кв. м.
Показники продукту:
площа міських шляхів, на яких планується провести поточний
(капітальний) ремонт, тис. кв. м;
довжина поздовжньої дорожньої розмітки, яку планується
відновити, тис. п. м;
площа поперечної дорожньої розмітки, яку планується відновити,
тис. кв. м.
Показники ефективності:
середня вартість поточного (капітального) ремонту 1 кв. м міських
шляхів, тис. грн.;
середня вартість1 п. м відновленої повздовжньої дорожньої
розмітки, тис. грн.;
середня вартість 1 кв. м відновленої поперечної дорожньої розмітки,
тис. грн.
Показники якості:
відсоток площі, відремонтованої за рахунок поточного
(капітального) ремонту міських автошляхів та споруд на них, до
потреби, %;
темп зростання площі, відремонтованої за рахунок поточного
(капітального) ремонту міських шляхів, порівняно з попереднім
роком, %;
темп зростання протяжності відновленої повздовжньої дорожньої
розмітки порівняно з попереднім роком, %;
темп зростання середньої вартості 1 п. м відновленої поздовжньої
дорожньої розмітки порівняно з попереднім роком, %;
темп зростання середньої вартості поточного (капітального)
ремонту
1 кв. м міських шляхів порівняно з попереднім роком, %;
темп зростання площі відновленої поперечної дорожньої розмітки
порівняно з попереднім роком, %;
темп зростання середньої вартості 1 кв. м відновленої поперечної
дорожньої розмітки порівняно з попереднім роком, %;
зниження кількості випадків дорожньо-транспортних пригод із
визначенням причини «неналежний стан дороги», %
Завдання 3
Забезпечення утримання та поточного / капітального ремонту
гідротехнічних споруд
Результативні
Показники затрат:
показники
обсяг видатків, тис. грн.
Показники продукту:
кількість гідротехнічних споруд, які планується утримувати, од.;
кількість гідротехнічних споруд, на яких планується поточний,
(капітальний) ремонт, од.;
протяжність дренажо-штольневих систем, км.
Показники ефективності:
середні видатки на утримання 1 км дренажо-штольневих систем,
тис. грн.;
середні видатки на поточний ремонт 1 км дренажо-штольневих
систем, тис. грн.;
середні видатки на капітальний ремонт 1 гідротехнічної споруди,
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Програма

Благоустрій міст, сіл, селищ (КТКВК 100203)
Мета
Підвищення рівня благоустрою міста
Завдання 1
Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів
дорожнього господарства
тис. грн.
Показники якості:
темп зростання середніх видатків на утримання 1 км дренажоштольневих систем порівняно з попереднім роком, %;
темп зростання середніх видатків на поточний ремонт 1 км
дренажо-штольневих систем порівняно з попереднім роком, %;
темп зростання середніх видатків на капітальний ремонт 1
гідротехнічної споруди порівняно з попереднім роком, %;
темп зростання кількості упереджених зсувних процесів порівняно з
попереднім роком, %
Завдання 7
Утримання в належному стані об’єктів, задіяних в прийомі
поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних
станцій, відкритих колекторів)
Результативні
Показники затрат:
показники
обсяг видатків, тис. грн.
Показники продукту:
кількість об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову
каналізацію, що підлягають утриманню, од.;
кількість заходів з очистки об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого
стоку в дощову каналізацію, од.
Показники ефективності:
середньорічні видатки на один об’єкт, задіяний в прийомі
поверхневого стоку в дощову каналізацію, тис. грн.;
середньорічні видатки на один захід з очистки об’єкту, задіяного в
прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, тис. грн.
Показники якості:
питома вага очищених об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого
стоку в дощову каналізацію, у загальній кількості об’єктів, %;
темп зростання кількості очищених об’єктів, задіяних в прийомі
поверхневого стоку в дощову каналізацію порівняно з попереднім
роком, %;
темп зростання середньорічних видатків на один об’єкт, задіяний в
прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, %;
темп зростання середньорічних видатків на один захід з очистки
об’єкту, задіяного в прийомі поверхневого стоку в дощову
каналізацію, тис. грн.
Завдання 7
Утримання в належному стані об’єктів, задіяних в прийомі
поверхневого стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних
станцій, відкритих колекторів)
Результативні
Показники затрат:
показники
обсяг видатків, тис. грн.
Показники продукту:
кількість об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого стоку в дощову
каналізацію, що підлягають утриманню, од.;
кількість заходів з очистки об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого
стоку в дощову каналізацію, од.
Показники ефективності:
середньорічні видатки на один об’єкт, задіяний в прийомі
поверхневого стоку в дощову каналізацію, тис. грн.;
середньорічні видатки на один захід з очистки об’єкту, задіяного в
прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, тис. грн.
Показники якості:
питома вага очищених об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого
стоку в дощову каналізацію, у загальній кількості об’єктів, %;
темп зростання кількості очищених об’єктів, задіяних в прийомі
поверхневого стоку в дощову каналізацію порівняно з попереднім
роком, %;
темп зростання середньорічних видатків на один об’єкт, задіяний в
прийомі поверхневого стоку в дощову каналізацію, %;
темп зростання середньорічних видатків на один захід з очистки
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Благоустрій міст, сіл, селищ (КТКВК 100203)
Мета
Підвищення рівня благоустрою міста
Завдання 1
Забезпечення утримання в належному технічному стані об’єктів
дорожнього господарства
об’єкту, задіяного в прийомі поверхневого стоку в дощову
каналізацію, тис. грн.

Програма

Із оприлюднюваних звітів можна прийти до висновку, що Полтавська міська рада
планувала витратити більшу частину видатків спеціального фонду через бюджет
розвитку11.
Усього спец.
фонд, грн.
кошти, що передаються із загального до
бюджету розвитку (спеціального фонду)
31.12.2017 пр.
01.07.2017 звіт
01.04.2017 звіт
550 096 815
31.12.2016 пр.+ звіт
31.12.2015 пр. + звіт
Джерело: звіти про виконання Полтавського міського бюджету.
Прогноз
702 109 507

Бюджет міста
Полтави, грн.

Бюджет міста
Полтави, грн.

прогноз
579 065 148

звіт

485 586 125
115 991 252

164 841 874
50 020 150
392 665 533
70 143 496

А отже, Управління житлово-комунального господарства міста Полтави у процесі
підготовки та затвердження видатків, пов’язаних з ремонтом та утриманням автодоріг при
формуванні бюджету розвитку у складі спеціального фонду Полтавського міського
бюджету, що регулюється статтею 71 Бюджетного кодексу України, могло б обрати між
поточними та капітальними видатками бюджету розвитку.
Капітальні видатки бюджету розвитку – це видатки бюджетних установ - структурних
підрозділів виконкому Полтавської міської ради (ЄДРПОУ: 05384689), а поточні видатки
– це поповнення статутного фонду якогось із унітарних комунальних підприємств, які є
суб’єктами господарювання, зареєстрованими платниками податку на додану вартість.
2016-й рік
Поточні видатки
Код
бюджетної
класифікац
ії
9102

Капітальні видатки (не враховуючи видатки за
кодом 100101 та 100203)

Код
функціональн
ої
класифікації
49
0

180409

Код
бюджетної
класифікації

КФК

Внески органів
влади
Автономної
Республіки

Відповідно до абзацу пункту 2.2 глави 2 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів,
затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938, “у процесі казначейського
обслуговування коштів місцевих бюджетів органи Казначейства … здійснюють перерахування коштів
місцевих бюджетів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ на поточні
рахунки місцевих фінансових органів, розпорядників бюджетних коштів, відкриті в установах банків
державного сектору відповідно до законодавства”.
11
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Поточні видатки

Капітальні видатки (не враховуючи видатки за
кодом 100101 та 100203)
Крим та
органів
місцевого
самоврядуванн
я у статутні
капітали
суб'єктів
підприємницьк
ої діяльності

9102

456

170703

Видатки на
проведення робіт,
пов’язаних із
будiвництвом,
реконструкцiєю,
ремонтом та
утриманням
автомобiльних
дорiг

Джерело: наказ Міністерства фінансів України N 11, що затвердив бюджетний класифікатор.

2017-й рік
Поточні видатки

КПКВК
МБ

Код
ТПКВК
МБ/
ТКВКБМ
С

Код
ФКВ
КБ

Капітальні видатки (не враховуючи видатки за кодом
4016010 та 4016060)
Код
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевих
бюджетів

Код
ТПКВКМБ/
ТКВКБМС

Код
ФКВКБ

Внески до
статутного
капіталу
Утримання
суб'єктів
та розвиток
господарюва
інфраструктури
4017470
7470
0490
ння
4016650
6650
0456
доріг
Джерело: наказ Міністерства фінансів України N 11, що затвердив бюджетний класифікатор.

При структуруванні видатків важливу роль відіграють не лише операційні показники
продукту, затрат, ефективності та якості, але й фінансові, у тому числі податкове
планування. Серед інших податкових міркувань, одним з ключових управлінських
аспектів, які повинні були розглянути профільними комісіями та структурними
підрозділами виконкому Полтавської міської ради, є:
1) нарахування податкового кредиту з податку на додану вартість в результаті проведення
закупівель товарів та послуг, що є об’єктами оподаткування податком на додану вартість,
відповідно до порядку визначення бази оподаткування в разі постачання товарів і послуг,
встановленого статтями 188-192 Податкового кодексу України.
2) подання платником податку на додану вартість заявок на бюджетне відшкодування
від’ємного значення з податку на додану вартість.
ЗАРЕЄСТРОВАНІ ПЛАТНИКИ ПДВ, ВЛАСНИКОМ ЯКИХ Є ПОЛТАВСЬКА
МІСЬКА РАДА
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Як податкові зобов’язання, так і податковий кредит виникають лише у зареєстрованих
платників податку на додану вартість.
На підставі даних державного реєстру платників податку на додану вартість, що ведеться
Державною фіскальною службою України, можна прийти до висновку, що принаймні два
управління виконкому Полтавскої міської ради є зареєстрованими платниками ПДВ.

1
2

Назва
Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської
ради (ЄДРПОУ: 02145725)
Управління капітального будівництва Полтавського
міськвиконкому (ЄДРПОУ: 04057600)

ІПН

Дата рєстрації

21457216014

14.03.2012

40576016019

30.10.1997

Джерело: http://sfs.gov.ua/priymalnya-gromadyan/dostup-do-publichnoi-inform/vidkriti-dani/reestr-platnikivpdv/reestrpdv,
http://data.gov.ua/passport/8d9f0dee-f06a-4a2f-9aab-4d1f0da5611c.

Відповідно до даних державного реєстру платників податку на додану вартість, деякі з
суб’єктів господарювання – комунальних підприємств Полтавської міської ради, також є
платниками податку на додану вартість:
Назва
1

Комунальне підприємство "ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА
ШЛЯХОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ"
Полтавської міської ради (ЄДРПОУ: 03351987)

2

Комунальне підприємство "РЕМЛІФТ" Полтавської міської
ради (ЄДРПОУ: 33532211)
Комунальне підприємство "ПОЛТАВА-СЕРВІС" Полтавської
міської ради (ЄДРПОУ: 30191518)
Комунальне підприємство "ДЕКОРАТИВНІ КУЛЬТУРИ"
Полтавської міської ради (ЄДРПОУ: 03351970)
Комунальне підприємство
"ПОЛТАВАЕЛЕКТРОАВТОТРАНС" Полтавської міської
ради (ЄДРПОУ: 03328511)
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "3-Я МІСЬКА КЛІНІЧНА
ЛІКАРНЯ М.ПОЛТАВИ" Полтавської міської ради
(ЄДРПОУ: 11115816)
Комунальне підприємство "ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ № 2" Полтавської міської ради (ЄДРПОУ:
13961729)
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПОЛТАВСЬКЕ МІСЬКЕ
БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ" Полтавської міської
ради (ЄДРПОУ: 38071722)
Комунальне підприємство "ЦЕНТРАЛЬНА
ДИСПЕТЧЕРСЬКА СЛУЖБА МІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ
ПЕРЕВЕЗЕНЬ" Полтавської міської ради (ЄДРПОУ:
35658165)

3
4
5
6
7
8
9

ІПН

Дата реєстрації

33519816348

28.10.1997

335322116018

12.05.2005

301915116012

07.05.2014

33519716014

03.07.1997

33285116324

27.06.1997

11115816336

28.07.1997

139617216346

03.07.1997

380717216018

28.02.2013

356581616011

29.08.2008

Джерело: http://sfs.gov.ua/priymalnya-gromadyan/dostup-do-publichnoi-inform/vidkriti-dani/reestr-platnikivpdv/reestrpdv,
http://data.gov.ua/passport/8d9f0dee-f06a-4a2f-9aab-4d1f0da5611c.
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Отже, Управління житлово-комунального господарства виконкому Полтавської міської
ради не є зареєстрованим платником податку на додану вартість, але як юридична особа
могло б зареєструватись платником ПДВ. Адже Законом України № 909 з 1 січня 2016
року було виключено п. 200.5 Податкового кодексу України, відповідно до якої не мали
права на бюджетне відшкодування особи, які були зареєстровані платниками ПДВ менше
12 календарних місяців, та особи, у яких обсяг оподатковуваних операцій був менше
заявленої суми бюджетного відшкодування.
Натомість, зареєстрованим платником ПДВ є, наприклад, комунальне підприємство
“Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця” Полтавської міської ради ( КП
"ПМШЕД" ПМР, ІПН: 33519816348), що може здійснювати господарську діяльність діяльності особи, що пов'язана з … реалізацією товарів … наданням послуг, спрямованій
на отримання доходу, відповідно до п. 14.1.36 Податкового кодексу України.
Розтлумачивши статтю 181 Податкового кодексу України, у листі від 25.05.2016 р.
№11343/6/99-99-15-03-02-15 Державна фіскальна служба України роз’яснила, що
реєстрація особи як платника ПДВ може здійснюватись як в обов'язковому порядку, так і
за добровільним рішенням особи. Під обов'язкову реєстрацію як платника ПДВ підпадає
особа, у якої загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що
підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ, у тому числі з використанням
локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі
протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 млн грн (без
урахування ПДВ).
До загального обсягу операцій з постачання товарів/послуг для цілей реєстрації особи як
платника ПДВ належать операції, що підлягають оподаткуванню:
- за основною ставкою ПДВ 20%,
- ставкою ПДВ 7%,
- нульовою ставкою ПДВ 0%;
- звільнені (умовно звільнені) від оподаткування ПДВ.
А суми операцій, що не є об’єктом оподаткування ПДВ, при обрахунку загального обсягу
операцій з постачання товарів/послуг не включається.
ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ У ГОСПОДАРСЬКІЙ
ДІЯЛЬНОСТІ
Відповідно до ст. 9.1.3 Податкового кодексу України, податок на додану вартість – тягар
на кінцевого споживача товарів, робіт та послуг, є одним із загальнодержавних податків,
на відміну від місцевих податків. Згідно статті 29 Бюджетного кодексу України, 100%
податку на додану вартість, виникає в результаті податкових зобов’язань постачальників
товарів, робіт та послуг, зараховується до Державного бюджету України.
Відповідно до п. 200.1 Податкового кодексу України сума податку на додану вартість, що
підлягає сплаті (перерахуванню) до Державного бюджету України або бюджетному
відшкодуванню, визначається як різниця між сумою податкового зобов’язання звітного
(податкового) періоду та сумою податкового кредиту такого звітного (податкового)
періоду.
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Тобто суб’єкти господарювання, що є зареєстрованими платниками ПДВ (отримали
індивідуальний податковий номер), можуть подавати заявки на відшкодування
від’ємного значення – різницю між податковими зобов’язаннями, що виникають при
продажу товарів та послуг, та податковим кредитом, що виникає при закупівлі товарів та
послуг.
Відповідно до абзацу четвертого пункту 198.3 статті 198 Податкового кодексу України
“нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі
товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях
у межах господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового
періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції
протягом такого звітного податкового періоду”.
п.198.1, ст. До податкового кредиту відносяться суми податку, сплачені/нараховані у
198 ПКУ
разі здійснення операцій з:
{Абзац перший пункту 198.1 статті 198 в редакції Закону № 643-VIII від
16.07.2015}
а) придбання або виготовлення товарів (у тому числі в разі їх ввезення на
митну територію України) та послуг;
б) придбання (будівництво, спорудження, створення) необоротних активів, у
тому числі при їх ввезенні на митну територію України (у тому числі у
зв'язку з придбанням та/або ввезенням таких активів як внесок до статутного
фонду та/або при передачі таких активів на баланс платника податку,
уповноваженого вести облік результатів спільної діяльності);
в) отримання послуг, наданих нерезидентом на митній території України, та
в разі отримання послуг, місцем постачання яких є митна територія України;
г) ввезення необоротних активів на митну територію України за договорами
оперативного або фінансового лізингу.
Бюджетним відшкодуванням відповідно до пп. 14.1.18 Податкового кодексу України є
“відшкодування від'ємного значення податку на додану вартість на підставі
підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість
за результатами перевірки платника”. Бюджетне відшкодування може бути здійснене
відповідно до статті 200.19 ПКУ, на підставі заяви платника ПДВ, що є додатком до
декларації.
Порядок взаємодії органів державної податкової служби та органів державної
казначейської служби в процесі відшкодування податку на додану вартість затверджено
Постановою КМУ від 17 січня 2011 р. N 39.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДВОХ НАЯВНИХ АЛЬТЕРНАТИВ ДЛЯ
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ПЛАТНИКІВ ПДВ.
Серед якої ж з двох наявних альтернатив виконкому Полтавської міської ради можна б
обирати:
1) зареєструвати Управління житлово-комунального господарства виконкому
Полтавської міської ради платником ПДВ робити видатки з загального фонду та
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капітальні видатки бюджету розвитку (спеціального фонду) у той же спосіб, як це
робилось у 2016-му році на бюджетну програму “Видатки на проведення робіт,
пов’язаних із будiвництвом, реконструкцiєю, ремонтом та утриманням
автомобiльних дорiг”, або у 2017-му році на бюджетну програму “Утримання та
розвиток інфраструктури доріг”, що виконується в межах Програми розвитку
житлово-комунального господарства та благоустрою м. Полтави на 2017 рік,
затвердженої 31.01.2017-го року. За метою, завданнями та плановими результативними
показниками бюджетних програм (за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування
місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до функціональної класифікації видатків та
кредитування бюджету), рекомендованими Міністерством фінансів України, можна також
додати бюджетні програми за кодами 100101 та 100203.
2) змінити розпис видатків бюджету розвитку з капітальних видатків на поточні
видатки бюджету розвитку за бюджетною програмою “внески до статутного
капіталу суб'єктів господарювання” комунального підприємства “Полтавська
міська шляхово-експлуатаційна дільниця” Полтавської міської ради ( КП
"ПМШЕД" ПМР, ІПН: 33519816348). За метою, завданнями та плановими
результативними показниками бюджетних програм (за тимчасовою класифікацією
видатків та кредитування місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до функціональної
класифікації видатків та кредитування бюджету), рекомендованими Міністерством
фінансів України, можна виділити бюджетну програму12:
Програма

Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання (КТКВК 180409) 7
Мета
Підтримка підприємств комунальної форми власності
Завдання
Фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності
Результативні
Показники затрат:
обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу
показники
підприємства, тис. грн.;
результат фінансової діяльності підприємства на початок року, тис. грн.
Показники якості:
співвідношення суми поповнення статутного капіталу до розміру
статутного капіталу на початок року, %;
результат фінансової діяльності підприємства на кінець року, тис. грн.

Серед цих наявних альтернатив економічні вигоди поповнення статутного капіталу
комунального підприємства - суб’єкта господарювання, шляхом внесення додаткового
вкладеного капіталу, полягають у тому, що крім операційних видактів у вигляді
придбання товарів, послуг, адміністративних та накладних витрат, останній може робити і
капітальні інвестиції – придбавати та вводити в експлуатацію дорожню техніку
обладнання , необхідне для виконання робіт та надання послуг, та надалі капіталізувати
його на балансі суб’єкта господарювання в якості основних засобів.
Абзац 6 п. 6 Нац. Стандарту № 3 “Оцінка цілісних майнових комплексів”, затвердженого
Постановою КМУ N 1655 від 29.11.2006-го року, передбачає проведення аналізу
фінансово-господарської діяльності, майнового та фінансового стану на дату оцінки та за
КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ. Відповідно до абзацу пункту 2.2 глави 2 Порядку казначейського обслуговування
місцевих бюджетів, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2012 № 938, “у процесі казначейського
обслуговування коштів місцевих бюджетів органи Казначейства … здійснюють перерахування коштів місцевих бюджетів у частині
бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ на поточні рахунки місцевих фінансових органів, розпорядників
бюджетних коштів, відкриті в установах банків державного сектору відповідно до законодавства”.

12
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період, що передує цій даті.
Оскільки КП "ПМШЕД", станом на 2017-й рік, не є економічно активним, можливий лише
аналіз господарських показників, що містяться в ліквідаційному балансі:
2016
ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ
коефіцієнт миттєвої (абсолютної) ліквідності (КЛ1)
коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності (КЛ2)
коефіцієнт загальної ліквідності (КП)
ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ
коефіцієнт маневреності власних коштів (КМ)
коефіцієнт незалежності (КН)
Аналіз майнового стану
Коефіцієнт зносу основних засобів
Коефіцієнт покриття зносу капіталовкладеннями
Знос і амортизація як відсоток від необоротних активів
Аналіз ліквідності підприємства
коефіцієнт загальної ліквідності (КП) покриття
коефіцієнт поточної (швидкої) ліквідності (КЛ2)
коефіцієнт миттєвої (абсолютної) ліквідності (КЛ1)
Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості)
Коефіцієнт фін. незалежності (платоспроможності, автономії)
Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами
Коефіцієнт маневреності власного капіталу
Аналіз фінансування
Коефіцієнт фінансування
Коефіцієнт чистого фінансування
Активи до власного капіталу
розмір частки власного капіталу в інвестованому капіталі
розмір частки запозиченого капіталу в інвестованому капіталі
Аналіз мінімальних і надлишкових грошових коштів
Запаси і дебіторська заборгованість / поточні активи
Запаси і дебіторська заборгованість / активи

0,00x
0,05x
0,26x
-4,17%
0,00%
22%
28%
0,26x
0,26x
0,00x
0,95x
-2,86x
-0,04x
0,00%
0,00%
101%
100,00%
0,00%
100,00%
1,38%

Попри те, що рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України від
17.11.04 р. N 485 затвердило методичні рекомендації щодо визначення вартості чистих
активів лише для акціонерних товариств, зазначена методика може використовуватись і
для унітарних суб’єктів господарювання. Загалом, орієнто+вна вартість чистих активів,
розрахована як всі активі мінус поточні зобов’язання, відповідно до даних оприлюдненого
ліквідаційного балансу КП “ПМШЕД”, становить 111,877 млн. грн.
Аналіз фінансово-господарських показників КП "ПМШЕД", який можна зробити на
підставі ліквідаційного балансу, вказує на те, що це підприємство взагалі не має
фінансових зобов’язань, а отже і запозиченого капіталу, а лише операційні зобов’язання в
розмірі 6,209 млн. грн. Вартість основних засобів КП "ПМШЕД", визначена в розмірі
114,87 млн. грн., є ліквідаційною (п. 19 Національного стандарту оцінки N 1) ринковою
(п. 30 Національного стандарту оцінки N 1). А відповідно до п. 14.1.9 Податкового
кодексу України, балансова вартість основних засобів, інших необоротних та
нематеріальних активів – це сума залишкової вартості таких засобів та активів, яка
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визначається як різниця між первісною вартістю з урахуванням переоцінки і сумою
накопиченої амортизації.
Отже, з юридичної точки зору припинення діяльності господарських товариств в Україні
може відбуватись у формі реорганізації чи ліквідації, і врегульовується статтями 59-61
Господарського кодексу України та статтями 101-112 Цивільного кодексу України
(порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації суб’єктів господарювання
врегульовується у ст. 61 та 112 ЦКУ), проте з фінансово-економічної точки зору розмір
операційних зобов’язань (за відсутності фінансових зобов’язань) відносного балансової
вартості основних засобів становить лише 5,41%. А це значить, що були відсутні
фундаментальні причини для початку процедури ліквідації.
Альтернативи для виконкому Полтавської міської ради.
Таблиця.
Управління ЖКГ виконкому
Полтавської міської ради, не будучи
платником ПДВ, шляхом оприлюднення
оголошень у PROZORRO, витрачає
кошти міського бюджету в межах
розпису, затвердженого у рішенні про
Полтавський міський бюджет на 2017-й
рік.

Зазначені кошти витрачаються на
фінансування додаткового
вкладеного капіталу суб’єкта
господарювання – зареєстрованого
платника ПДВ.

1. Територіальна громада не отримує право на
відшкодування від'ємного значення податку
на додану вартість.
Проте Управління ЖКГ саме може бути
зареєстрованим платником ПДВ.

Комунальне підприємство - суб’єкт
господарювання, що є у власності
територіальної громади, отримує
відшкодування від'ємного значення
податку на додану вартість, відповідно
до пп. 14.1.18 Податкового кодексу
України, що становить 20% вартості
товарів та послуг, які є об’єктом
оподаткування ПДВ.

2. Управління ЖКГ виконкому Полтавської
міської ради не капіталізує жоден суб’єкт
господарювання основними засобами, у т.ч.
технікою землерийною, навантажувальною,
вантажопідйомною, для транспортування та
переміщення ґрунтів, їх ущільнення та
планування, для укладання
асфальтобетонної суміші, установок для
регенерації асфальтобетонної суміші,
компресорів, пересувних електростанцій,
інших механізмів згідно з технологією
виконання робіт.

За рахунок грошових коштів,
заведених у поточні активи балансу
суб’єкта господарювання через
додатковий вкладений капітал,
зміцнюється внутрішня спроможність
територіальної громади Полтави
здійснювати утримання дорожньої
інфраструктури міста.

Цей суб’єкт господарювання повинен мати
ліцензію, оскільки відповідно до пункту 9
стор. 15 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
Управління ЖКГ виконкому
Полтавської міської ради, не будучи
платником ПДВ, шляхом оприлюднення
оголошень у PROZORRO, витрачає
кошти міського бюджету в межах
розпису, затвердженого у рішенні про
Полтавський міський бюджет на 2017-й
рік.

Зазначені кошти витрачаються на
фінансування додаткового
вкладеного капіталу суб’єкта
господарювання – зареєстрованого
платника ПДВ.

частини першої статті 7, абзацу першого
частини другої статті 9 Закону України
“Про ліцензування видів господарської
діяльності”, абзацу одинадцятого частини
першої статті 9 Закону України “Про основи
містобудування”, Кабінет Міністрів України
Постановою від 30 березня 2016 р. № 256
затвердив:
1) Ліцензійні умови провадження
господарської діяльності з будівництва
об’єктів IV і V категорій складності;
2) перелік видів робіт із провадження
господарської діяльності з будівництва
об’єктів IV і V категорій складності, які
підлягають ліцензуванню.
До переліку у розділі будівництво об’єктів
транспортної інфраструктури під номером
3.02.00 включено дороги автомобільні.
В результаті застосування підрядного
3. Закуповуються послуги підрядних
методу будівництва та ремонту доріг,
організацій, які можуть сплачувати всі
закуповуються послуги підрядних
податки за межами Полтавської області.
організацій.
Відповідно до статті 1166 Цивільного
У випадку застосування
кодексу України майнова шкода, завдана
господарського методу будівництва та
неправомірними рішеннями, діями чи
ремонту доріг, у системі PROZORRO
бездіяльністю
особистим
немайновим
закуповуються лише будівельні
правам фізичної або юридичної особи, а
матеріали та обладнання, проте фонд
також шкода, завдана майну фізичної або
заробітної плати формується на
юридичної особи, відшкодовується в
суб’єкті господарювання комунальної
повному обсязі особою, яка її завдала.
форми власності, а це значить, що 75%
податку на доходи фізичних осіб
Юридична або фізична особа відшкодовує
залишається в Полтавській області.
шкоду, завдану їхнім працівником під час
виконання ним своїх трудових (службових)
обов'язків (стаття 1172 Цивільного кодексу
України).
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АНАЛІЗ ФАКТИЧНО ПРОВЕДЕНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ УПРАВЛІННЯМ ЖИТЛОВОКОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ
ПОЛТАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
Згідно пункту 2 розділу ІІ Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом
Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 17.03.2016 № 454, “під час
здійснення закупівлі послуг з поточного ремонту предмет закупівлі визначається за
кожним окремим будинком, будівлею, спорудою, лінійним об'єктом інженернотранспортної інфраструктури згідно з термінологією державних будівельних норм ДБН
А.2.2-3:2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”, затверджених
наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального
господарства України від 04 червня 2014 року № 163, та/або галузевих будівельних норм
ГБН Г.1-218-182:2011 “Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види
ремонтів та переліки робіт”, затверджених наказом Державної служби автомобільних
доріг України від 23 серпня 2011 року № 301, із зазначенням у дужках предмета закупівлі
відповідно до Єдиного закупівельного словника”.
Пункт 1.4 технічних правил ремонту і утримання міських вулиць і доріг,
затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 14.02.2012 № 54, визначив, що “віднесення
номенклатури робіт до ремонту (капітального, поточного) чи утримання вулиць та доріг і
встановлення міжремонтних строків служби дорожніх одягів, організацію робіт, порядок
укладання договорів і порядок оплати, розроблення та затвердження проектнокошторисної документації та порядок визначення вартості робіт з ремонту та утримання
вулиць та доріг здійснюють відповідно до Порядку проведення ремонту та утримання
об’єктів благоустрою населених пунктів, затвердженого наказом Державного
комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003
року № 15413”.
Підпункт "г" підпункту 1.2.1 пункту 1.2 розділу 1 Порядку проведення ремонту та
утримання об’єктів благоустрою населених пунктів відносить “вулиці, дороги, провулки,
узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки, майданчики для паркування
транспортних засобів” до територій загального користування, які належать до об'єктів
благоустрою населених пунктів. А відповідно до пункту 1.3 розділу 1 Порядку, “роботи з
ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів поділяють на такі види:
- капітальний ремонт;
- поточний ремонт - ремонт вулично-дорожньої мережі та штучних споруд поділяється на:
поточний середній - роботи, пов'язані з періодичним відновленням шару зносу
дорожнього покриття, забезпеченням достатньої його жорсткості та рівності,
поліпшенням експлуатаційних якостей елементів вулично-дорожньої мережі та штучних
споруд, а також роботи з відновлення елементів та конструкцій штучних споруд, які
безпосередньо зазнають льодових та хвилевих впливів;
поточний дрібний14 - роботи, спрямовані на запобігання дрібним деформаціям і
пошкодженням вулично-дорожньої мережі та штучних споруд і на негайну їх ліквідацію;

13
14

Джерело: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0189-04.
ДК 021:2015: 45233142-6 — Ремонт доріг.
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- утримання15.
Отже, обравши бюджетну установу - Управління ЖКГ, а не комунальне підприємство
“ПМШЕД”, в якості розпорядника коштів Полтавського міського бюджету, виконком
Полтавської міської ради не лише відмовився від відшкодування від’ємного значення з
податку на додану вартість та від капіталізації основних засобів як майна у комунальній
власності територіальної громади, але і від господарського методу – організаційноправової форми, за якої об’єкти будуються безпосередньо підприємствами або
організаціями-забудовниками без залучення підрядних організацій. При господарському
способі функції замовника і підрядника були б об’єднані в одній юридичній особі – КП
“ПМШЕД”, яка була б розпорядником коштів, що виділяються, виконавцем робіт та
замовником обладнання і товарів, зокрема:
- бітуму нафтового дорожнього: БНД 60/90, БНД 90/13016,
- залізобетону,
- щебню природного,
- бензину (ДСТУ 4839:2007),
- дизельного пального17,
- електроенергії.
Ремонт дорожніх одягів є розділом VI технічних правил ремонту і утримання міських
вулиць і доріг, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва
та житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54. Цей розділ також
згадує такі будівельні матеріали:
- гарячі, теплі та холодні асфальтобетонні суміші,
- литий асфальт,
- щебеневі (гравійні) матеріали, оброблені органічними в'яжучими матеріалами,
- суміші на основі бітумних емульсій із застосуванням поверхнево-активних речовин
(далі - ПАР),
- рідкий нафтовий дорожній бітум із повільною та середньою швидкістю тужавіння та
умовною в'язкістю 25 - 70 с, нагрітий до температури плюс 60 - 70 град.С,
- розріджений в'язкий нафтовий дорожній бітум з пенетрацією 9 - 13 мм, нагрітий до
температури плюс 80 - 100 град.С.
- цементно-бетонна суміш,
- піщана цементно-бетонна суміш,
- дрібнозернистий (піщаний) дорожній цементний бетон,

15

Положення про порядок конкурсного відбору підприємств з утримання об'єктів благоустрою населених
пунктів затверджене наказом Держжитлокомунгоспу України 11.11.2005 № 160 та зареєстрованим в
Мін'юсті України 6 грудня 2005 року за № 1460/11740.
16
Перелік продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації в Україні, затверджений наказом Державного
комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики України від 01.02.2005 № 28,
включає бітуми нафтові (Позначення нормативних документів, на відповідність яким проводиться
сертифікація: ДСТУ 4044-2001, ДСТУ 4148-2003, ДСТУ 4818:2007, ГОСТ 22245-90; нормативний документ
на конкретний вид продукції: ДСТУ 4044-2001, пункт 4.2 (показники 1 - 3; 4.3; 5; 6; 10 таблиці 1),
ДСТУ 4148-2003, пункт 4.2, ДСТУ 4818:2007, пункт 4.2, ГОСТ 22245-90; пункт 1.2.2, нормативний
документ (номер пункту або показники), що встановлює обов’язкові вимоги, Код за УКТ ЗЕД: 2713 20 00
00).
17
В якості порівняння: норми витрат паливно-мастильних матеріалів на роботу дорожньо-будівельних та
спеціальних машин Н218 “Укравтодор” 043-96”, затверджені наказом по корпорації “Укравтодор” від
14.08.96 р. № 156.
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- високоактивні дорожні цементи,
- дрібнозерниста (піщана) бетонна суміш на основі рідкого промислового скла.
Відповідно до пункту 2.13 Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів
благоустрою населених пунктів, “під час капітального ремонту безпосередньо на об'єкті
замовник і підрядник уточнюють перелік і кількість придатних до використання
матеріалів, устаткування, деревини і металевого брухту, про що складають акт, у якому
зазначають придатні для використання під час капітального ремонту матеріали і
устаткування, що передаються підряднику, та такі, що не придатні для зазначеної мети,
які залишаються у замовника”.
Відповідно до пункту 1.7 технічних правил ремонту і утримання міських вулиць і
доріг”, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54, “матеріали для
проведення робіт з ремонту та утримання вулиць та доріг дозволяється використовувати
за наявності технічного свідоцтва або сертифіката відповідності, а також висновку
державної санітарно-епідеміологічної експертизи, який видається установами і закладами
державної санітарно-епідеміологічної служби центрального органу в галузі охорони
здоров'я”.
Підрядний метод, чи то підряд врегульовується главою 62 Цивільного кодексу України.
За цієї організаційно-правової форми роботи ведуться самостійними організаціями на
підставі договорів підряду, що врегульовуються статтею 837 Цивільного кодексу України.
Оскільки відповідно до статті 839 Цивільного кодексу України, “підрядник зобов'язаний
виконати роботу, визначену договором підряду, із свого матеріалу і своїми засобами,
якщо інше не встановлено договором “, то кошторисну вартість товарів, що
закуповуються постачальниками, які виконують договори підряд для Управління
житлово-комунального господарства виконкому Полтавської міської ради, не можливо
побачити в центральній базі даних PROZORRO. Загальні умови підрядних робіт
затверджені у тому числі у Постанові КМУ від 01.08.2005 р. № 668. Пунктом 3 статті 837
Цивільного кодексу України для виконання окремих видів робіт, встановлених законом,
підрядник (субпідрядник) зобов'язаний одержати спеціальний дозвіл.
Дослідження закупівель, пов’язаних із проектуванням, поточним та капітальним
ремонтами доріг, вулиць та тротуарів, не включаючи покрівлі та трубопроводи, за 2016-й
рік ускладнене тим, що Закон України 25 грудня 2015 року № 922-VIII, крім центральних
органів виконавчої влади та замовників, що здійснюють діяльність в окремих сферах
господарювання, було введено в дію лише з 1 серпня 2016 року. Тобто у центральній базі
даних PROZORRO дані про оголошення, зроблені до 1 серпня 2016 року, вводились
заднім числом і чомусь не завжди відповідають даним про закупівлі, оприлюдненим на
веб-порталі уповноваженого органу https://tender.me.gov.ua.
В результаті сортування закупівель розпорядника із застосуванням методики відбору за
об’єктом ремонту чи реконструкції було отримано такі дані щодо виконавців за
договорами:

2016

КІЛЬКІСТЬ
ДОГОВОРІВ

УСЬОГО, грн.
стор. 19 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

2016
1

2

ПП Будгарант-7
ЄДРПОУ: 34390160

ТОВ "МЕХАНІЗОВАНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ
ЦЕНТР"

КІЛЬКІСТЬ
ДОГОВОРІВ
19

1

ЄДРПОУ: 34859575

3

4

5

6

7

8

9

ТОВ “Будівельник 2016”
ЄДРПОУ: 40578417

ТОВ БК “Полтава-Білд”
ЄДРПОУ: 39620512

Приватне підприємство “Явір-2000”
ЄДРПОУ 31175036

Публічне акціонерне товариство
“Управління механізації будівництва №
23”
ЄДРПОУ: 04715606.

Фізична особа - підприємець Гогчан Армен
Серьожаєвич
ЄДРПОУ: 2468720832

Фізична особа-підприємець Григорян
Саргіс Рубенович
ІПН: 34156113751

Фізична особа-підприємець Харченко
Альона Олексіївна
ІПН: 3306210307

35

29

1

2

4

6

9

Оголошення
Результат
економія від
процедур

УСЬОГО, грн.
137 265 097
117 357 193
19 907 904

оголошення

90 192 940,82

результат
економія від
процедур

89 996 813,38

оголошення
результат
економія від
процедур

33 434 625
32 963 433

оголошення
результат
економія від
процедур

27 056 125
26 820 471

оголошення
результат
економія від
процедур

14 389 951
13 846 201

оголошення
результат
економія від
процедур

10 485 767
4 928 372

оголошення
результат
економія від
процедур

3 342 000
3 406 814

оголошення
результат
економія від
процедур

2 528 095
2 400 299

оголошення
результат
економія від
процедур

1 526 500
1 517 644

196 127,44

471 192

235 653

543 750

5 557 395

-64 814

127 796

8 856
стор. 20 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

2016
10

11

12

13

14

ПБП “Ремтехнал”
ЄДРПОУ: 25155206

ФОП Шеремет Павло Сергійович
#2873809315

ФОП Рожко Валерій Нарцизович
#2705817355

Фізична особа - підприємець Пилипенко
Григорій Григорович
#2828508970

Сумський відділ комплексного
проектування Державного підприємства –
Українського державного інституту з
проектування об’єктів дорожнього
господарства «Укрдіпродор»

КІЛЬКІСТЬ
ДОГОВОРІВ
1

2

2

1

3

ЄДРПОУ: 14025771

15

16

17

ТОВ "Інжбуддорпроект”
ЄДРПОУ: 39313300

Товариство з обмеженою відповідальністю
"БК Креатив"
ЄДРПОУ: 33803641

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Проектно-будівельна компанія "Дортранс"
ЄДРПОУ: 38997312

2

1

1

УСЬОГО, грн.
оголошення
результат
економія від
процедур

1 350 000
1 329 960

оголошення
результат
економія від
процедур

1 285 000
1 270 967

оголошення
результат
економія від
процедур

447 000
402 516

оголошення
результат
економія від
процедур

192 000
191 419

оголошення

191 800

результат
економія від
процедур

189 317

оголошення
результат
економія від
процедур

143 200
142 102

оголошення
результат
економія від
процедур

133 000
131 834

20 040

14 033

44 484

581

2 483

1 098

1 166

оголошення

95 000

результат
економія від
процедур

92 751
2 249
стор. 21 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

2016

18

19

20

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Інжбуддорпроект"
ЄДРПОУ: 39313300

Фізична особа-підприємець Мальований
Ю. М.
#2249912698

Фізична особа-підприємець Мягкохліб
Роман Сергійович
#3073905794

УСЬОГО СУМА ДОГОВОРІВ З
ПЕРЕМОЖЦЯМИ 01.12-31.12.16

Не визначено
Відмінена

КІЛЬКІСТЬ
ДОГОВОРІВ

1

1

1

68

УСЬОГО, грн.

оголошення
результат
економія від
процедур

73 000
72 620

оголошення
результат
економія від
процедур

66 800
66 715

оголошення
результат
економія від
процедур

57 000
56 000

оголошення
результат
економія від
процедур

324 254 900,19
297 183 441,06

18
1

380

85

1 000

27 071 459,1318
290 198 343,24

Як бачимо, близько 18 оголошень, оприлюднених на початку 2016-го року, було введено у
центральну базу даних PROZORRO, які відсутні на веб-порталі уповноваженого органу
https://tender.me.gov.ua. За винятком видатків на покрівлі та трубопроводи, найбільшу
суму перемог на конкурсах, вимірювану у приблизно 117 357 193 грн., здобуло харківське
приватне підприємство “Будгарант-7”. Проте за кількістю договорів, укладених із
замовником, ПП “Будгарант-7” (19 договорів) поступається як ТОВ Будівельник 2016, з
яким укладено 35 договорів на суму 32 963 433 грн., у т.ч. ПДВ., так і ТОВ “БК “ПолтаваБілд”, з яким укладено 29 договорів на суму 26 820 471 грн., у т.ч. ПДВ.
Найбільшими договорами, укладеними Управлінням ЖКГ виконкому Полтавської міської
ради 2016-го року, стали:
ID

Предмет закупівлі

Переможець

UA-201611-11000432-c

Послуги з утримання в належному
санітарно-технічному стані об'єктів
благоустрою, зелених насаджень, в
т.ч. утримання вулично-дорожньої

ТОВ
"Механізований
будівельний центр"
(м. Харків,

Сума договору,
грн., у т.ч. ПДВ
89 996 813,38, у
т.ч. ПДВ
14 999 468,9
грн.

Дата
договору
06.03.2017

18

Методика розрахунку економії не враховує можливу мультилотовість деяких проведених закупівель. З
огляду на це, справжній ефект реверсивного руху ціни може бути меншим.
стор. 22 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
ID

UAOCDS2016-0728-716710

Предмет закупівлі

Переможець

мережі міста Полтави.

ЄДРПОУ:
34859575)

Капітальний ремонт вулиці
Європейська (від вул. Монастирська
до вул. Київське шосе) у місті
Полтава (45000000-7 Будівельні
роботи) - відповідно до технічного
завдання.

Приватне
підприємство
"Будгарант-7" (м.
Харків, ЄДРПОУ:
34390160).

Сума договору,
грн., у т.ч. ПДВ
(передоплата з
міського
бюджету в
розмірі 30%:
26 999 044 грн.)
56 990 220,88
грн.

Дата
договору

25.10.2016

Що стосується 2017-го року, то у період між 01.01.2017 та 04.07.2017-го року Управління
ЖКГ виконкому Полтавської міської ради уклало та планує укласти 92 договори на суму
приблизно 272 471 766,8 грн., у т.ч. ПДВ.

1

2

3

4

2017
ПП "БУДГАРАНТ-7"
ЄДРПОУ: 34390160

ТОВ БК Полтава-Білд
ЄДРПОУ: 39620512

ПАТ "УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗАЦІЇ
БУДІВНИЦТВА №23"
ЄДРПОУ: 04715606

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Будівельник 2016"

КІЛЬКІСТЬ
ДОГОВОРІВ
26

19

1

11

ЄДРПОУ: 40578417

5

6

ФОП Хачатурян Григорій Ашотович
#2513015839

ФОП Григорян Рубен Саркісович
#2477418076

4

3

оголошення
результат
економія від
процедур

УСЬОГО, грн.
211 218 730,1
206 395 642,7
4 823 087,5

оголошення
результат
економія від
процедур

20 437 000,0
19 912 622,8

оголошення
результат
економія від
процедур

15 223 264,8
15 039 989,7

оголошення

13 639 000,0

результат
економія від
процедур

13 342 781,2

оголошення
результат
економія від
процедур

4 900 000,0
4 812 030,6

оголошення
результат
економія від
процедур

4 238 124,7
4 204 263,9

524 377,2

183 275,1

296 218,8

87 969,5

33 860,8
стор. 23 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

7

2017

КІЛЬКІСТЬ
ДОГОВОРІВ

Фізична особа-підприємець Пасько Віталій
Миколайович

10

#2925010413

8

9

10

11

12

13

ТОВ «ТРАНСРЕСУРСИ»
ЄДРПОУ: 40511881

Товариство з обмеженою відповідальністю
«КОМПАНІЯ РЕМБУДГАРАНТ»
ЄДРПОУ: 41006023

ФОП Геогчян Карен Серьожаєвич
#2401219519

ТОВ "Полтавське інжинірингове
підприємство"
ЄДРПОУ: 40710546

ФОП Мягкохліб Р.С.
#3073905794

Дочірнє підприємство «Полтавський
облавтодор» Відкритого акціонерного
товариства «Державна акціонерна компанія
«Автомобільні дороги України»

1

1

1

1

8

4

ЄДРПОУ: 32017261

14

Фізична особа-підприємець Мягкохліб
Роман Сергійович
#3073905794

1

УСЬОГО, грн.

оголошення

3 315 000,0

результат
економія від
процедур

3 029 313,2

оголошення
результат
економія від
процедур

1 490 000,0
1 489 945,5

оголошення
результат
економія від
процедур

1 100 000,0
1 076 941,1

оголошення
результат
економія від
процедур

970 000,0
966 692,5

оголошення
результат
економія від
процедур

950 000,0
908 429,4

оголошення
результат
економія від
процедур

598 000,0
572 509,0

оголошення

570 600,0

результат
економія від
процедур

565 970,1

285 686,8

54,5

23 058,9

3 307,5

41 570,6

25 491,0

4 629,9

оголошення

85 000,0

результат
економія від

83 638,6
1 361,4
стор. 24 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

2017

КІЛЬКІСТЬ
ДОГОВОРІВ

УСЬОГО, грн.
процедур

15

ТОВ «Проектно-будівельна компанія
ДОРТРАНС»
ЄДРПОУ: 38997312

УСЬОГО CУМА ДОГОВОРІВ З
ПЕРЕМОЖЦЯМИ 01.01-04.07.17

Відхилено
Відмінена

1

92

оголошення
результат
економія від
процедур

75 000,0
70 996,6

оголошення
результат
економія від
процедур19

278 809 719,6
272 471 766,8

8
1

4 003,4

6 337 952,8
194 071 833,7
7 837 606,8

Харківське ПП “Будгарант-7”, що уклало 26 договорів на суму 206 395 642 грн., далеко
випередило всіх конкурентів. Найбільшим договором, укладеним Управлінням ЖКГ
виконкому Полтавської міської ради 2017-го року, став:
ID
UA-201703-23000653-c

Предмет закупівлі
Послуги з поточного ремонту
дорожнього покриття та тротуарів
вулиць міста Полтави (45233000-9Будівництво, влаштування
фундаменту та покриття шосе,
доріг).

Переможець
Приватне
підприємство
"Будгарант-7"
(м. Харків,
ЄДРПОУ:
34390160).

Сума договору, грн.,
у т.ч. ПДВ
138 454 058,47 грн., у
т.ч. ПДВ 23 075
676,41 грн.
(передоплата з
міського бюджету в
розмірі 30%:
41 536 217,54 грн.)

Дата
договору
№ 6 від
22.05.2017 р.

З тексту договору № 6 від 22.05.2017 р., який передбачає роботи на території 275 000 кв.
м., випливає, що саме по собі ПП “Будгарант-7” є генеральним підрядником для
субпідрядних будівельних організацій.
Уся поточна інформація про хід виконання робіт у визначених обсягах і порядку
фіксується підрядником у журналі виконання робіт - форма КБ-6 (додаток Т ДСТУ Б
Д.1.1-1:2013) і передається субпідрядниками підряднику, який, у свою чергу, а
генпідрядником – замовнику. На всіх суб’єктів господарювання поширюється дія
Закону України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської
діяльності”.
ОПЛАТА ПОСЛУГ ПРОЕКТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ

19

Методика розрахунку економії не враховує можливу мультилотовість деяких проведених закупівель. З
огляду на це, справжній ефект реверсивного руху ціни може бути меншим.
стор. 25 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
Відповідно до пункту 2.7 розділу 2 Порядку, затвердженого наказом Державного комітету
України з питань житлово-комунального господарства від 23 вересня 2003 року № 154,
строки виконання робіт з капітального ремонту об'єкта благоустрою визначаються в
проектній документації”.
Відповідно до пункту 2.4 технічних правил ремонту і утримання міських вулиць і
доріг”, затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та
житлово-комунального господарства України від 14.02.2012 № 54, “геометричні
параметри вулиць та доріг, їх інженерного обладнання і штучних споруд вуличнодорожньої мережі повинні відповідати проектній документації”.
А додаток 15 технічних правил ремонту і утримання міських вулиць і доріг”,
затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 14.02.2012 № 54, містить типовий технічний
паспорт вулиці (дороги) та порядок його заповнення.
Пункт 4.4 ДБН В.2.3-4:2007 Обґрунтування проектних рішень містить підпункт 4.4.1,
відповідно до якого “розташування автомобільної дороги повинно базуватися на
відповідній містобудівній документації:
генеральній схемі планування території України;
схемі планування території Автономної Республіки Крим;
схемі планування територій областей, районів, їх окремих територій, які мають
регіональне значення;
генеральних планах або схемах планування територій населених пунктів та
сільських рад;
детальних планах територій”.
Також, згідно з пунктом 1 Порядку розроблення проектної документації на будівництво
об’єктів, затвердженого Наказом Мінрегіонбуду від 16.05.2011 № 4520 та пунктом 3.2 ДБН
А.2.2-3:2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”, будівництво – нове
будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, реставрація та капітальний
ремонт об’єктів будівництва. Оскільки капітальний ремонт є будівництвом, то при
визначенні предмету закупівлі застосовується ДБН А.2.2-3:2014 “Склад та зміст проектної
документації на будівництво”, затверджена наказом Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України від 04 червня 2014 року №
16321.
Крім зазначених нормативно-правових актів, при проектуванні автомобільних доріг
врегульовується ДБН В.2.3-4:2007, затвердженому наказом Міністерства регіонального
розвитку та будівництва України (Мінрегіонбуд) від 31.10.2007 р. № 29222 на заміну
ДБН В.2.3-4-2000. Виконання робіт має здійснюватися згідно вимог ДБН А.3.1-5:2016
«Організація будівельного виробництва» відповідно до розробленого та запропонованого
Учасником ПВР (проекту виконання робіт).

20

Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0651-11.
Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0448-16/paran12#n12.
22
Джерело: kyivavtodor.kievcity.gov.ua/files/2015/4/27/2.doc.
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Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
Проте у 2016-му році Управління ЖКГ виконкому уклало лише чотири договори на
виготовлення робочого проекту (проектно-кошторисної документації).

1

ID у PROZORRO

Предмет закупівлі

ID: UA-2016-10-10-000392-a

Виготовлення робочого проекту
на «Капітальний ремонт вулиці
Миру (від вул. Панянка до вул.
Небесної сотні) у місті Полтава»

2

ID: UA-2016-10-10-000681-c

3

ID: UA-2016-10-10-000017-c

4

ID: UA-2016-09-22-000142-c

Виготовлення робочого проекту
на «Капітальний ремонт
проспекту Миру у місті
Полтава»
Виготовлення робочого проекту
на «Капітальний ремонт вулиці
Зіньківська (від площі Зигіна до
залізничного переїзду) у місті
Полтава»
Виготовлення проектнокошторисної документації на
"Капітальний ремонт вулиці
В'ячеслава Чорновола у місті
Полтава"

Переможець тендерної
процедури
Сумський відділ
комплексного
проектування Державного
підприємства –
Українського державного
інституту з проектування
об’єктів дорожнього
господарства
«Укрдіпродор»
Сумський відділ
комплексного
проектування Державного
підприємства –
Українського державного
інституту з проектування
об’єктів дорожнього
господарства
«Укрдіпродор»

ТОВ "Інжбуддорпроект

грн., у т.ч.
ПДВ

57447,42

72050,72

88164,43

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Інжбуддорпроект"
Усього, у т.ч. ПДВ 20%

53937,43
271 600,00

У період 01.01-04.07.17 років УЖКГ виконкому Полтавської міської ради не уклало
жодної такої угоди.
Іншою причиною, чому проектна документація є важливою – це коли потрібно
застосовувати абзац 6 пункту 2 статті 35 Закону України від 25 грудня 2015 року № 922VIII “Про публічні закупівлі”, відповідно до якого “переговорна процедура закупівлі
застосовується замовником як виняток у разі” “ необхідності проведення додаткових
будівельних робіт, не зазначених у початковому проекті, але які стали через
непередбачувані обставини необхідними для виконання проекту за сукупності таких умов:
договір буде укладено з попереднім виконавцем цих робіт, такі роботи технічно чи
економічно пов’язані з головним (первинним) договором; загальна вартість додаткових
робіт не перевищує 50 відсотків вартості головного (первинного) договору”.
Відповідно до визначення частини 1 ст. 2 Закону України від 25.12.2015 року № 922 "Про
публічні закупівлі", зазначений Закон України застосовується “до замовників, за умови,
що вартість предмета закупівлі товару (товарів), послуги (послуг) дорівнює або перевищує
200 тисяч гривень, а робіт – 1,5 мільйона гривень”. Відповідно, використовуючи частину
1 ст. 2 Закону України № 922, розпорядник не застосовує тендерну процедуру закупівель.
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Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
Відкритим залишається питання проведення інвестиційної експертизи проектнокошторисної документації:
ДК 021:2015: 71241000-9 - техніко-економічне обґрунтування, консультаційні послуги,
аналіз,
ДК 021:2015: 71319000-7 - експертні послуги.
ОПЛАТА ПОСЛУГ ВИКОНАННЯ РОБОЧОГО ПРОЕКТУ
У 2016-му році УЖКГ виконкому Полтавської міської ради уклало три договори з
оплатою за виконання робочого проекту на капітальний ремонт на загальну суму 188
439,19 грн.
ID у PROZORRO

1

2

3

ID: UA-2016-11-14-000090-b

Предмет закупівлі
За виконання робочого проекту
на «Капітальний ремонт вулиці
Чураївни у місті Полтава» з
проведенням експертизи
кошторисної частини робочого
проекту.
За виконання робочого проекту
на «Капітальний ремонт вулиці
Героїв-чорнобильців ( від вул.
Європейська до вул. Сінна) у м.
Полтава

ID: UA-2016-10-10-000932-b

Виконання робочого проектуна
"Капітальний ремонт проспекту
Миколи Вавилова у місті
Полтава"

ID: UA-2016-11-14-000104-b

Переможець тендерної
процедури

грн., у
т.ч. ПДВ

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Інжбуддорпроект"

72 620,32

Фізична особа-підприємець
Мягкохліб Роман
Сергійович
Сумський відділ
комплексного
проектування Державного
підприємства –
Українського державного
інституту з проектування
об’єктів дорожнього
господарства
«Укрдіпродор»
Усього, у т.ч. ПДВ 20%

56 000,00

59 818,87
188 439,19

У період 01.01-04.07.17 років УЖКГ виконкому Полтавської міської ради уклало 11
договорів з оплатою за виконання робочого проекту на капітальний ремонт на загальну
суму 763 783,47 грн.
ID у PROZORRO
1
ID: UA-2017-05-22-000132-a
2

ID: UA-2017-05-19-000113-c

Предмет закупівлі
Виконання робочого проекту на
«Капітальний ремонт вулиці
Зелена у м. Полтава»
Виконання робочого проекту :
«Капітальний ремонт провулку
Колективний ( від вул. Героїв
АТО до вул. Станіславського) у
м. Полтава

Переможець тендерної
процедури
Фізична особапідприємець Мягкохліб
Роман Сергійович

ФОП Мягкохліб Р.С.

грн., у т.ч.
ПДВ
83 638,60

60 828,71
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Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
ID у PROZORRO

ID: UA-2017-03-15-000229-c

Предмет закупівлі
Виконання робочого проекту :
«Капітальний ремонт вулиці
Героїв АТО ( від житлового
будинку № 118/2 корп.4 до вул.
Нікітченка) у м. Полтава
Виконання робочого проекту :
«Капітальний ремонт вулиці
Героїв Сталінграду ( від вул.
Нікітченка до вул.
Великотирнівська) у м. Полтава
Виконання робочого проекту :
«Капітальний ремонт проїзної
частини та елементів
благоустрою вулиці Ватутіна (
від вул. Соборності до вул.
Пушкіна) у м. Полтава
Виконання робочого проекту :
«Капітальний ремонт вулиці
Шведська у місті Полтава
Виконання робочого проекту :
«Капітальний ремонт вулиці
Юрія Тимошенка
(«Тарапуньки») у місті Полтава

ID: UA-2017-03-10-000090-c

Виконання робочого проекту :
«Капітальний ремонт вулиці
Гетьмана у м. Полтава

3

ID: UA-2017-05-16-000322-c
4

ID: UA-2017-05-16-001066-b
5

ID: UA-2017-05-16-000307-c
6
ID: UA-2017-03-30-000085-a
7

8

9

UA-2017-03-10-000165-a
10

ID: UA-2017-03-01-000419-a
11

ID: UA-2017-03-01-000293-b

Виконання робочого проекту :
«Капітальний ремонт вулиці
Головка у м. Полтава
Виконання робочого проекту :
«Капітальний ремонт провулку
Братів Шеметів ( від вул.
Ватутіна до вул. Симона
Петлюри) у м. Полтава
Виконання робочого проекту :
«Капітальний ремонт провулку
Братів Зерових ( від вул. Героїв
АТО до бульвару Щепотьєва) у
м. Полтава

Переможець тендерної
процедури

грн., у т.ч.
ПДВ

ФОП Мягкохліб Р.С.

64 949,65

ФОП Мягкохліб Р.С.

70 567,05

ФОП Мягкохліб Р.С.
ТОВ «Проектнобудівельна компанія
ДОРТРАНС»

53 631,30
70 996,63

ФОП Мягкохліб Р.С.
Державне підприємство Український Державний
інститут з проектування
об"єктів дорожнього
господарства
УКРДІПРОДОР Сумський
відділ комплексного
проектування
Державне підприємство Український Державний
інститут з проектування
об"єктів дорожнього
господарства
УКРДІПРОДОР Сумський
відділ комплексного
проектування

79 495,07

ФОП Мягкохліб Р.С.

53 674,15

ФОП Мягкохліб Р.С.
Усього, у т.ч. ПДВ 20%

69 697,87

97 272,22

59 032,22
763 783,47

ОПЛАТА ПОСЛУГ ТЕХНІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА ОБ’ЄКТАМИ
стор. 29 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
Також відповідно до статті 13 Закону України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій
населених пунктів" (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2807-15/page), "1. до об'єктів
благоустрою населених пунктів належать:
1) території загального користування:
... г) вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки”.
Відповідно до розділу 5 наказу Державного комітету України з питань ЖКГ від 23.09.2003
№ 154 “ Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів
благоустрою населених пунктів”, “авторський та технічний нагляд за капітальним
ремонтом об'єктів благоустрою, які відповідно до законодавства є об'єктами будівництва,
здійснюється відповідно до Закону України "Про архітектурну діяльність" та постанови
Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 903 "Про авторський та технічний
нагляд під час будівництва об'єкта архітектури".
5.2. У разі потреби власник об'єкта благоустрою може за власний рахунок
здійснювати технічний нагляд за проведенням робіт з утримання та поточного ремонту
об'єкта благоустрою”.
Відповідно до абзацу чотирнадцятого частини першої статті 1 Закону України "Про
архітектурну діяльність", “технічний нагляд - здійснення замовником контролю за
дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і
правил, а також контролю за якістю виконаних робіт та їх обсягами під час будівництва
або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування;…”.
Відповідно до п. 3 Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкта
архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р.
N 903, “технічний нагляд здійснюють особи, що мають виданий відповідно до
законодавства архітектурно-будівельною атестаційною комісією кваліфікаційний
сертифікат”. Реєстр атестованих атестаційною архітектурно-будівельною комісією
Мінрегіону України осіб міститься на http://asdev.com.ua/itn/list.php?sort=num&order=ASC.
Закупівлі послуг технічного нагляду у 2016-му році.
ID у PROZORRO

Предмет закупівлі

1

ID: UA-2016-12-05-000170-a

Здійснення технічного нагляду
по об’єкту "Капітальний ремонт
вул. Яківчанська у м. Полтава"

2

ID: UA-2016-12-05-000045-c

Здійснення технічного нагляду
по об’єкту "Капітальний ремонт
вул.Харчовиків у м.Полтава"

Переможець тендерної
процедури
ФОП Рожко Валерій
Нарцизович

грн., у т.ч.
ПДВ
147 962,57

ФОП Рожко Валерій
Нарцизович

254 553,85

Усього, у т.ч. ПДВ 20%

402 516,42

Закупівлі послуг технічного нагляду у 2016-му році (продовження).
ID у PROZORRO

Предмет закупівлі

1

ID: UA-2016-10-07-000543-a

2

ID: UA-2016-09-29-000869-b

Здійснення технічного нагляду
по об’єкту : Капітальний ремонт
вул.Симона Петлюри (від
вул.Соборності до вул. Олеся
Гончара) у м.Полтава
Капітальний ремонт вулиці
1100-річчя Полтави у місті

Переможець тендерної
процедури
ФОП Харченко А.О.

ФОП Харченко А.О.

грн., у т.ч.
ПДВ
179 111

91 221
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Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
ID у PROZORRO

3

ID: UA-2016-09-28-000073-c

4

ID: UA-2016-09-23-000541-a

5

ID: UA-2016-09-23-000301-b

6

ID: UA-2016-09-21-000050-a

7

ID: UA-2016-10-21-000175-a

Предмет закупівлі
Полтава
Здійснення технічного нагляду
по об’єкту : Капітальний ремонт
вул. Сакко ( від житлового
будинку № 70 по вул.Сакко до
вул. Героїв Праці) у м.Полтава
Здійснення технічного нагляду
по об’єкту : Капітальний ремонт
вулиці Харчовиків у м.Полтава
Здійснення технічного нагляду
по об’єкту :Капітальний ремонт
вулиці Пушкіна ( від
просп.Першотравневий до вул.
Фрунзе) у м.Полтава
Здійснення технічного нагляду
по обєкту "Капітальний ремонт
вулиці Степова у місті Полтава"
За здійснення технічного
нагляду Капітальний ремонт
вул. Яківчанська у м. Полтава

ID у PROZORRO

Предмет закупівлі

ID: UA-2017-06-07-000700-a

Здійснення технічного нагляду
по об’єкту «Капітальний ремонт
вулиці Юрія Тимошенка
("Тарапуньки") у місті Полтава»
Здійснення технічного нагляду
по об’єкту «Капітальний ремонт
вулиці Курчатова ( від вул.
Половка до житлового будинку
№ 11 по вул. Курчатова ) у місті
Полтава»
Здійснення технічного нагляду
по об’єкту «Капітальний ремонт
вулиці Генерала Духова у місті
Полтава»
Здійснення технічного нагляду
по об’єкту «Капітальний ремонт
вулиці Курчатова ( від вул.
Юрія Тимошенка
(«Тарапуньки») до житлового
будинку № 3-а по вул.
Курчатова ) у місті Полтава»
Здійснення технічного нагляду
за виконанням робіт по об’єкту:
«Реконструкція вулиці
Нікітченка» у місті Полтава
(коригування)

ID: UA-2017-06-07-000460-c

ID: UA-2017-06-06-000253-c

ID: UA-2017-06-06-000697-b

ID: UA-2017-06-01-000139-c

Переможець тендерної
процедури

грн., у т.ч.
ПДВ

ФОП Харченко А.О.

256 023

ФОП Харченко А.О.

276 905

ФОП Харченко А.О.

104 730

ФОП Харченко А.О.

67 231

Фізична особапідприємець Харченко
Альона Олексіївна
УСЬОГО

166 007
1 141 228

УСЬОГО ТЕХНІЧНИЙ
НАГЛЯД 2016

1 543 745

Переможець тендерної
процедури
Фізична особапідприємець Пасько
Віталій Миколайович

грн., у т.ч.
ПДВ
112 094

Фізична особапідприємець Пасько
Віталій Миколайович

80 749

Фізична особапідприємець Пасько
Віталій Миколайович

54 113

Фізична особапідприємець Пасько
Віталій Миколайович

76 334

Фізична особапідприємець Пасько
Віталій Миколайович

307 511
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ID: UA-2017-05-13-000277-a

ID: UA-2017-05-13-001029-b

ID: UA-2017-05-13-001014-b

ID: UA-2017-04-28-002087-b

ID: UA-2017-03-13-000608-a

Здійснення технічного нагляду
по об’єкту «Капітальний ремонт
вулиці Дмитра Коряка ( від вул.
Шевченка до вул. Пушкіна ) у
місті Полтава»
Здійснення технічного нагляду
по об’єкту «Капітальний ремонт
вулиці В’ячеслава Чорновола у
місті Полтава»
Здійснення технічного нагляду
по об’єкту «Капітальний ремонт
вулиці Героїв - чорнобильців
(від вул. Європейська до вул.
Сінна) у місті Полтава»
Здійснення технічного нагляду
по об’єкту «Капітальний ремонт
вулиці Європейська (від вул.
Монастирська до вул. Київське
шосе) у місті Полтава»
Здійснення технічного нагляду
по об’єкту «Капітальний ремонт
вулиці Європейська (від вул.
Монастирська до вул. Київське
шосе) у м. Полтава»

Фізична особапідприємець Пасько
Віталій Миколайович

60 347

Фізична особапідприємець Пасько
Віталій Миколайович

143 345

Фізична особапідприємець Пасько
Віталій Миколайович

158 662

Фізична особапідприємець Пасько
Віталій Миколайович

1 018 079

Фізична особапідприємець Пасько
Віталій Миколайович

1 018 079

УСЬОГО, ТЕХНІЧНИЙ
НАГЛЯД 2017

3 029 313,18

Не зрозуміло, яким алгоритмом відбору об’єктів керується Управління ЖКГ виконкому
Полтавської міської ради, закуповуючи:
1) у двох договорах послуги здійснення технічного нагляду за об’єктами у ФОП Рожка
Валерія Нарцизовича (ІПН: 270581735523) на суму 402 516 грн.
2) у семи договорах послуги здійснення технічного нагляду за об’єктами у ФОП Харченко
Альони Олексіївни (ІПН: 330621030724) на суму 1 141 228 грн.
3) у десяти договорах послуги здійснення технічного нагляду за об’єктами у ФОП Паська
Віталія Миколайовича (ІПН: 292501041325) на суму 3 029 313,2 грн.
Адже об’єктів для капітального ремонту та реконструкції у Програмі розвитку житловокомунального господарства та благоустрою м. Полтави на 2017 рік, затвердженої
31.01.2017 р., значно більше, ніж дев’ятнадцять. У той час, як ФОП Пасько Віталій
Миколайович та ФОП Рожко Валерій Нарцизович лише надавали послуги здійснення
технічного нагляду, ФОП Харченко Альона Олексіївна також уклала два договори щодо
постачання послуг капітального ремонту.
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Експерт будівельний, сертифікат АЕ 002627, зг. рішення № 35 від 02.08.2013. Джерело:
http://asdev.com.ua. Додатково: http://minregion.info/eksperty_ua.html.
24
Сертифікат експерта чи інженера на http://asdev.com.ua знайти не вдалось. Відповідно до даних ЦВК
зазначена громадянка балотувалась на чергових місцевих виборах 25.10.2015 до Полтавської міської ради у
списку партії “Совість України” як головний бухгалтер ПП "Юридична компанія "Фелікс Арт-А”. Джерело:
http://www.cvk.gov.ua/pls/vm2015/PVM056?PF6511=111&PID102=11480&PF7691=11480&PT001F01=100&rej
=0&pt00_t001f01=100.
25
інженер технічного нагляду, сертифікат АТ 003274, зг. рішення № 32-ТН від 27.03.2015 р. Джерело:
http://asdev.com.ua. Додатково: http://minregion.info/inzhener_tekhnadzora_ua.html.
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Предмет закупівлі

ID: UA-2016-10-21-000387-c

Капітальний ремонт вул. Садова
(від Нижньомлинська до вул.
Патріатра Мстислава) у м.
Полтава
Капітальний ремонт вул. Петра
Дорошенка у м. Полтава

ID: UA-2016-10-21-000113-a

Переможець тендерної
процедури
Физична особа підприємець Харченко
Альона Олексіївна

грн., у т.ч.
ПДВ
56 314

Фізична особа
підприємець Харченко
Альона Олексіївна
УСЬОГО, 2016

320 102
376 416

П. 1.4.1 технічних правил ремонту та утримання автомобільних доріг загального
користування України, затверджених наказом Державної служби автомобільних доріг
України від 01.07.2009 N 320, визначив, що технічний нагляд за дорогою, дорожніми
спорудами та смугою відведення включається до робіт з експлуатаційного утримання
автомобільних доріг і дорожніх споруд (згідно з ВБН Г.1-218-530), для своєчасного
виявлення та усунення дефектів на них, забезпечення роботи елементів дороги і споруд в
різні періоди року, утримання їх в експлуатаційному стані згідно з ДСТУ 3587.
По аналогії можна вважати, що і для вулиць і доріг міст та інших населених пунктів
технічний нагляд також включається до складу до робіт з експлуатаційного утримання
автомобільних доріг і дорожніх споруд.
Проте крім технічного нагляду за об’єктами в якості складової експлуатаційного
утримання, може існувати і технічний нагляд за капітальним ремонтом об’єктів.
Технічні правила ремонту і утримання міських вулиць і доріг затверджені наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України від 14.02.2012 № 5426. Ремонт дорожніх одягів є розділом VI цих технічних
правил.
“Контролювати якість робіт, що виконуються підрядними організаціями” є
обов’язком власників дорожніх об'єктів або уповноважених ними органів, дорожньоексплуатаційних організацій, відповідно до абзацу четвертого пункту 11 Постанови КМУ
від 30 березня 1994 р. N 198 “Про затвердження Єдиних правил ремонту і утримання
автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та
охорони”.
Відповідно до п. 3.9 технічних правил ремонту і утримання міських вулиць і доріг”,
затверджених наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 14.02.2012 № 54, “під час обстеження вулиць та
доріг проводяться вимірювання параметрів транспортно-експлуатаційного стану вулиць
та доріг. Порядок підготовки до вимірювань, оброблення даних і оформлення результатів
вимірювання параметрів транспортно-експлуатаційного стану вулиць та доріг виконують
відповідно до ДСТУ Б В.2.3-3-2000 (ГОСТ 30412-96) "Дороги автомобільні та
аеродроми. Методи вимірювання нерівностей основ і покриттів" та ДСТУ Б В.2.3-82003 "Споруди транспорту. Дорожні покриття. Методи вимірювання зчіпних
якостей””.
26

Джерело: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0365-12.
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Пунктом 1.2 Національного стандарту України ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 “Правила
визначення вартості будівництва”27, затвердженого наказом Міністерства регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства від 05.07.2013 року № 293,
визначено, що Стандарт носить обов'язковий характер при визначенні вартості
будівництва об'єктів, що споруджуються за рахунок бюджетних коштів, коштів
державних і комунальних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих
під державні гарантії, утримання служби замовника будівництва (у тому числі
технагляд).
Здійснення технічного нагляду за будівництвом об'єктів є складовою функцій замовника,
що здійснюється за рахунок коштів, передбачених у главі 10 зведеного кошторисного
розрахунку вартості будівництва (ЗКР). Ліміт цих коштів визначається відповідно до
п.5.8.13 зазначених Правил в обгрунтованому замовником розмірі, але не більш ніж 2,5
відсотки від підсумку графи 8 глав 1-9 ЗКР.
У разі відсутності у замовника спеціалістів, які могли б виконувати функції
технічного нагляду за будівництвом об'єктів, замовник може залучати спеціалістів
сторонніх організацій на договірній основі. Оплата за виконання зазначених робіт
здійснюється за рахунок коштів на утримання служби замовника у розмірі, визначеному
на підставі відповідних розрахунків, складених у довільній формі, виходячи з
обгрунтованих трудовитрат спеціалістів технагляду та узгодженого сторонами показника
вартості людино-дня.
Пунктом 9 Плану заходів щодо реалізації Концепції реформування системи державного
управління автомобільними дорогами загального користування, затвердженому
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2011 р. № 739 (в редакції
розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 березня 2015 р. № 432-р) передбачено
“опрацювання питання адаптації нормативно-правових актів та нормативно-технічних
документів, що регламентують правила виконання дорожньо-будівельних робіт, у тому
числі правила технічного нагляду, приймання та фінансування таких робіт відповідно
до Закону України від 05.06.2014 № 1315-VII “Про стандартизацію” на умовах контрактів
Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC)28. Що стосується технічного
нагляду за ремонтом вулиць і доріг міст та інших населених пунктів, то швидше за все
адаптація повинна відбуватись у такому самому напряму.
Аналогічно відсутнє пояснення щодо того, чому у деяких випадках проводився конкурс на
виготовлення проектно-кошторисної документації29 для капітального ремонту, а в інших
ні.
Одним з показників для порівняння може вважатись середньозважена ціна квадратного
метру:
1) капітального ремонту та реконструкції, що кумулятивно може складатись з:

27

Джерело: http://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2015/12/DSTU1.1-1_z_-Zm_noyu-1.pdf.
Джерело: http://fidic.org.
29
ДК 021:2015: 71240000-2 — Архітектурні, інженерні та планувальні послуги.
28
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- виготовлення проектно-кошторисної документації, відповідно до Порядку розроблення
проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого Наказом Мінрегіонбуду
від 16.05.2011 № 45,30 та ДБН А.2.2-3-2014 “Склад та зміст проектної документації на
будівництво”,
- виконання робочого проекту,
- капітального ремонту,
- здійснення технічного нагляду по об’єкту,
2) поточного (дрібного та середнього) ремонту, який не є будівництвом, проте передбачає
суцільний ремонт верхніх шарів дорожнього покриття.
Кількість квадратних метрів по кожному з об’єктів для капітального ремонту та
реконструкції є у Розділі ІІІ.І, а для поточного ремонту – у розділі ІІІ.ІІ Програми
розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Полтави на 2017 рік.
Розділ ІІІ.І Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.
Полтави на 2017 рік, затвердженої 31.01.2017 р., передбачає розробку проектнокошторисної документації31 та проведення державної експертизи проектів32 з
послідуючим виконанням робіт з реконструкції, капітального ремонту вулично-дорожньої
мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою на 2017 рік, на території 706 896 кв. м.
Відповідно до абзацу першого пункту 1.4 розділу 1 Порядку, затвердженого наказом
Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 23
вересня 2003 року № 154, “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”. Номенклатура робіт з капітального ремонту об'єктів
благоустрою населених пунктів наведена в додатку 1 до порядку. А в додатку 2 до пункту
1.4 Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів є
міжремонтні строки служби для капітального ремонту дорожніх одягів.
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Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0651-11.
Відповідно до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого
Наказом Мінрегіонбуду від 16.05.2011 № 45 та ДБН А.2.2-3-2014 “Склад та зміст проектної документації на
будівництво”.
32
Відповідно до додатку Е ДСТУ Б.Д.1.1-7:2013 “Правила визначення вартості проектно-вишукувальних
робіт та експертизи проектної документації на будівництво. Напрями експертизи:
1) міцність, надійність та довговічність об’єкту будівництва,
2) кошторисна частина (ДК 021:2015: 71241000-9 — Техніко-економічне обґрунтування, консультаційні
послуги, аналіз),
3) санітарне та епідеміологічне благополуччя населення,
4) екологія (ДК 021:2015: 71313000-5 - консультаційні послуги з питань екологічної інженерії, зг. ДБН
А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС) при
проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд),
5) пожежна безпека,
6) техногенна безпека,
7) охорона праці,
8) енергозбереження,
9) ядерна та радіаційна безпека.
31
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А розділ ІІІ.ІІ Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.
Полтави на 2017 рік, затвердженої 31.01.2017 р., передбачає проведення робіт з поточного
ремонту на території 889 780 кв. м. Номенклатура робіт з поточного ремонту об'єктів
благоустрою населених пунктів та штучних споруд міститься у Додатку 3 до пункту 1.6
Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою населених пунктів.
Відповідно до п. 2.3 Порядку проведення ремонту, “роботи з поточного ремонту і
утримання об'єктів благоустрою проводяться згідно з технологічними картами,
затвердженими балансоутримувачем в установленому порядку”.
Нормативи щорічних обсягів робіт з поточного (дрібного) ремонту асфальтобетонних
покриттів вулично-дорожньої мережі у кв. м на 1000 кв. м площі визначаються Додатком
7 до пункту 1.10 Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів благоустрою
населених пунктів. Полтава включена до дорожньо-кліматичної зони У-ІІ.

Джерело: додаток А до ДБН В.2.3-4:2007 “Споруди транспорту. Автомобільні дороги” частини І, ІІ.
http://studopedia.ru/12_195524_dorozhno-klImatichne-rayonuvannya-ukrayini.html.
Програма розвитку ЖКГ
Капітальний ремонт, реконструкція
Поточний ремонт
Усього капітальний та поточний ремонти:

кв. м.
706 896
889 780
1 596 676

Тобто договір № 6 від 22.05.17 р. охоплює 30,9% робіт з поточного ремонту, запланованих
у Програмі розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Полтави на
2017 рік. З урахуванням вкрай низької частки фінансування поточного ремонту (23
оголошень із 398-ми об’єктів, включених до розділу ІІІ.ІІ програми на 2017-й рік),
фактична частка договору № 6 від 22.05.17 р. є ще більшою.
З 84-х об’єктів, призначених для капітального ремонту та реконструкції розділом ІІІ.І
Програми, станом на 04.07.2017-го року було оголошено закупівлі якоїсь із складових
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Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
(виготовлення проектно-кошторисної документації33, виконання робочого проекту,
капітального ремонту, здійснення технічного нагляду по об’єкту) по 46-ти об’єктах.
У реєстрі закупівель, що проводяться 2017-го року, можна знайти випадки, коли
Програмою розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Полтави на
2017 рік передбачено лише поточний ремонт об’єкта (Розділ ІІІ.ІІ Програми), а у 2017-му
році проводяться закупівлі капітального ремонту та послуги технічного нагляду по
об'єкту "Капітальний ремонт вулиці …". Зокрема, прикладами є:
- вул. Алмазна (ID: UA-2017-05-23-000582-c, UA-2017-04-21-000140-a, UA-2017-04-21000846-b),
- вул. В’ячеслава Чорновола (ID: UA-2017-03-20-002395-b),
- виконання робочого проекту: “Капітальний ремонт провулку Колективний” (ID: UA2017-05-19-000113-c),
- капітальний ремонт проїзної частини та елементів благоустрою по вул. Федора Жученка
(ID: UA-2017-07-03-000241-a),
- капітальний ремонт провулку Кустарний (коригування) (ID: UA-2017-05-10-000475-c),
та інші.
Жоден із зазначених об’єктів, щодо яких укладено договори, не включено до Розділу ІІІ.І
Програми, який визначає як об’єкти для капітального ремонту та реконструкції, так і їхній
метраж для виконання робіт. Отже, при складанні річних планів та при проведенні
закупівель розпорядником коштів Полтавського міського бюджету не враховується
чинна Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м.
Полтави на 2017 рік, яка виконується в межах бюджетних програм. З метою
приведення у відповідність необхідно внести зміни до міської цільової програми, щоб
відобразити фактично проведені закупівлі.
Є об’єкти, які включені на 2017-й рік як до Розділу III.I, так і до Розділу III.IІ Програми:
- вулиця Юрія Тимошенка ("Тарапуньки"): капітальний ремонт (ID UA-2017-04-27001510-b) та здійснення технічного нагляду (ID: UA-2017-06-07-000700-a), поточний
ремонт (ID UA-2017-05-04-000258-c),
- бульвар Богдана Хмельницького,
- вулиця Ватутіна,
- вулиця Пушкіна,
- вулиця Нікітченка (10 890 кв. м. реконструкція та 1200 кв. м. поточний ремонт),
- провулок Братів Шеметів (1 700 кв. м. капітальний ремонт 400 кв. м. та поточний
ремонт),
- вулиця Ярошенка (4 500 кв. м. капітальний ремонт та 800 кв. м. та поточний ремонт),
- вулиця Зелена (4 500 кв. м. капітальний ремонт та 800 кв. м. та поточний ремонт),
Також Розділ ІІІ.ІІ може передбачати поточний ремонт однієї та тієї ж вулиці під двома
різними номерами: № 38 (вул. Балакіна – 10 200 кв. метрів) та № 41 (вул. Балакіна – 3 600
кв. метрів).

33

Відповідно до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого
Наказом Мінрегіонбуду від 16.05.2011 № 45 та ДБН А.2.2-3-2014 “Склад та зміст проектної документації на
будівництво”..
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Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
Досить часто об’єкти, які включено для поточного ремонту у Розділі ІІІ.ІІ Програми на
2017-й рік, вже оголошувались як об’єкти для капітального ремонту на 2016-й рік:
- вул. Патріотична (ID: UA-2016-10-21-000584-c, UA-2016-10-21-000609-c),
- вул. Південна (ID: UA-2016-09-21-000073-b),
- вул. Половка (ID: UA-OCDS-2016-04-12-702205),
- вул. Садова (ID: UA-2016-10-21-000387-c, UA-OCDS-2016-04-22-703974),
- вул. Великотирнівська (ID: UA-OCDS-2016-02-11-599436),
- вул. Гоголя (ID: UA-2016-08-18-000027-c),
- вул. Василя Капніста (ID: UA-2016-10-26-000332-b),
- вул. Тунельна (ID: UA-2016-09-14-000051-b, UA-2016-09-14-000236-c).
ВИСНОВОК:
Сумарні планові видатки Управління ЖКГ виконкому Полтавської міської ради,
пов’язаних з дорогами та асфальтовим покриттям прибудинкових територій, в межах
бюджетних програм на 2017-й рік:
КПКВК 4016650

КПКВК 4016010

КПКВК 4016060

Поточний і
капітальний ремонт,
утримання об’єктів
транспортної
інфраструктури, грн.

Відновлення
асфальтового
покриття
прибудинкової
території та
внутрішньокварт.
проїздів, грн.

Утримання в
належному тех. стані
об’єктів дорожн.
господарства,
поточний і
капітальний ремонт,
грн.

Усього, пов’язано з
дорогами та
асфальтовим
покриттям
прибудинкових
територій, грн.

13 700 000

158 606 281

370 306 281

178 000 000+
+20 000 000 =
=198 000 000

Сумарні фактичні видатки Управління ЖКГ виконкому Полтавської міської ради,
пов’язаних з дорогами та асфальтовим покриттям прибудинкових територій, в межах
програм на 2016-й рік:
КТКВК 170703

КТКВК 100101

КТКВК 100203

Поточний і
капітальний ремонт,
утримання об’єктів
транспортної
інфраструктури, грн.

Відновлення
асфальтового
покриття
прибудинкової
території та
внутрішньокварт.
проїздів, грн.

Утримання в
належному тех. стані
об’єктів дорожн.
господарства,
поточний і
капітальний ремонт,
грн.

Усього, пов’язано з
дорогами та
асфальтовим
покриттям
прибудинкових
територій, грн.

201 850 210,93

8 956 807

88 063 180

298 870 200
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Порівняльний аналіз сценаріїв структурування видатків коштів міського бюджету при
виконанні бюджетних програм Полтавського міського бюджету, в межах яких
виконуються:
1) розділ ІІІ.І. Розробка проектно-кошторисної документації, відповідно до Порядку
розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого Наказом
Мінрегіонбуду від 16.05.2011 № 4534, та проведення державної експертизи проектів з
послідуючим виконанням робіт з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, інших
об’єктів та елементів благоустрою на 2017 рік;
2) розділ ІІІ.ІІ. Перелік вулиць доріг, тротуарів, внутрішньо-квартальних, житлових
прибудинкових та інших територій, які потребують поточного ремонту,
Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Полтави на
2017 рік, затвердженої 31.01. 2017-го року, може привести до висновку, що попри планову
збитковість комунального підприємства – суб’єкта господарювання, що може через
додатковий вкладений капітал отримати грошові кошти як для здійснення капітальних
інвестицій для придбання та введення в експлуатацію необхідної техніки, так і для
придбання матеріалів та виплати заробітної плати35, як перспективи проведення
закупівель із відшкодуванням від’ємної різниці з ПДВ, так і капіталізація власності
територіальної громади, роблять цю альтернативу більш економічно
обгрунтованою.
Рішення сесії Полтавської міської ради щодо ліквідації КП “ПШЕД” не базується на
фундаментальних показниках фінансово-господарської діяльності цього суб’єкта
господарювання.
Кошти громад, відповідно до частини 1 статті 327 Цивільного кодексу України, є
складовою майна у комунальній формі власності. Отже, ефективне витрачання цих
коштів зареєстрованим платником ПДВ удосконалить управління майном.
Рекомендовано привести закупівлі послуг капітального ремонту у відповідність до
Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Полтави на
2017 рік, затвердженої рішенням сесії Полтавської міської ради 31.01.2017 р., яка
виконується в межах відповідних бюджетних програм, та закупівлі, що здійснюються
розпорядником на підставі річних планів.

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ІНСТИТУТ ФІНАНСІВ ТА ПРАВА»
вул. Шевченка 27, оф. 36, м. Полтава 36039, тел.: (067) 401-93-74, факс: (0532) 67-73-38,

343434

Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0651-11.
Розмір заробітної плати в ціні тендерної пропозиції має розраховуватися відповідно до «Порядку
розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва
об’єктів», який затверджено наказом Мінрегіону України від 20 жовтня 2016 року № 281. При складанні
ціни тендерної пропозиції учасник включає в розрахунок договірної ціни своєї тендерної пропозиції розмір
заробітної плати, який він (Учасник) розрахував згідно вищезазначеного Порядку та підтверджує його
відповідним доданим до ціни тендерної пропозиції обгрунтувальним розрахунком. При цьому розмір
заробітної плати, який Учасник включає до ціни тендерної пропозиції не може перевищувати 5500 грн. для
розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах.
35
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Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
www.institutefl.org, ел. пошта: institute_fl@institutefl.org, ЄДРПОУ: 38803442
З найкращими,

Любич Андрій,
голова
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Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
Додаток.
КЛАСИФІКАЦІЯ ТА ОГЛЯД НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ УКРАЇНИ, ЩО
РЕГУЛЮЮТЬ РЕМОНТ ТА УТРИМАННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ.
Автомобільні дороги класифікуються:
1. за видами за значенням, відповідно до статті 5 Закону України від 8 вересня 2005 року
N 2862-IV “Про автомобільні дороги”:
1.1. автомобільні дороги загального користування36 державного37 (міжнародні,
національні, регіональні та територіальні) та місцевого значення, що регулюються
розділом ІІ Закону України від 8 вересня 2005 року N 2862-IV “Про автомобільні дороги”
- основні правила визначення вартості капітального та поточного ремонту
автомобільних доріг загального користування визначено СОУ 42.1-37641918050:2012, затвердженим наказом Державної служби автомобільних доріг України від 2
жовтня 2012 року N 372;
1.2. вулиці і дороги міст та інших населених пунктів, що регулюються розділом ІІІ
Закону України від 8 вересня 2005 року N 2862-IV “Про автомобільні дороги” Складовими є: проїзна частина вулиць і доріг, трамвайне полотно, дорожнє покриття,
штучні споруди, споруди дорожнього водовідводу, технічні засоби організації дорожнього
руху, зупинки міського транспорту, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки, зелені
насадження, наземні та підземні мережі:
1.2.1. магістральні дороги (безперервного руху та регульованого руху),
1.2.2. магістральні вулиці загальноміського значення (безперервного руху та
регульованого руху),
1.2.3. магістральні вулиці районного значення, а також вулиці і дороги місцевого
значення.
1.3. відомчі (технологічні) автомобільні дороги (внутрішньогосподарські технологічні
дороги, що знаходяться у власності юридичних або фізичних осіб.
1.4. автомобільні дороги на приватних територіях (автомобільні дороги, що розташовані
на територіях, власниками яких є юридичні (недержавні) або фізичні особи);
2. за покриттям:
2.1. з твердим покриттям — автомобільні дороги з одношаровим чи багатошаровим
дорожнім покриттям, яке складається з різних видів ущільнених дорожніх сумішей або
кам'яних матеріалів (щебінь, гравій, шлак38), оброблених або не оброблених в'яжучими
сумішами.
Поділяються на:
2.1.1. цементнобетонні;
2.1.2. асфальтобетонні;
2.1.3. чорні шосе;
2.1.4. білі щебеневі, гравійні шосе;
2.1.5. бруківка.
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Наказ Міністерства інфраструктури України від 27.03.2013 № 196 затвердив форми звітності у сфері
дорожнього господарства та інструкцій щодо їх заповнення.
37
Перелік автомобільних доріг загального користування державного значення затверджено Постановою
КМУ від 16 вересня 2015 р. № 712.
38
Відповідно до ДСТУ Б В.2.7-30-95 “Будівельні матеріали. Матеріали нерудні для щебеневих і гравійних
основ та покриттів автомобільних доріг. Технічні умови”. ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для
дорожного строительства. Технические условия (Щебінь і пісок шлакові для дорожнього будівництва.
Технічні умови).
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2.2. ґрунтові — дороги, проїзна частина яких поліпшена введенням каркасних добавок
(гравію, шлаку та ін.). Це нижчий тип покриття, який потребує постійного вирівнювання
для запобігання виникненню колій.
3. за категорією - залежно від пропускної здатності, кількості смуг руху, ширини смуг,
ширини проїзної частини, ширини земляного полотна, ширини смуги відводу,
повздовжнього похилу дороги та радіусу закруглень дороги, автомобільні дороги
поділяють на 5 категорій:
Таблиця 4.1 – Технічна класифікація автомобільних доріг
у авт/добу
Розрахункова перспективна інтенсивність руху
Категорія
у приведених до легкового
дороги
у транспортних одиницях
автомобіля
I-а
понад 10 000
понад 14 000
І-б
понад 10 000
понад 14 000
II
від 3 000 до 10 000
від 5 000 до 14 000
III
від 1 000 до 3 000
від 2 500 до 5 000
IV
від 150 до 1 000
від 300 до 2 500
V
до 150
до 300
Примітк а 1. I-а – автомагістраль.
Примітк а 2. Категорію дороги можна визначати за розрахунковою інтенсивністю руху у
транспортних одиницях, якщо кількість легкових автомобілів становить менше 30 відсотків від
загального транспортного потоку.

Деякі ділянки автомобільних доріг входять до мережі автомобільних доріг загального
користування і знаходяться на балансі Державного агентства автомобільних доріг України
(ЄДРПОУ: 37641918), а інші є об’єктом права комунальної власності територіальної
громади м. Полтава, тобто перебувають на балансі Управління житлово-комунального
господарства чи іншого структурного підрозділу виконавчого комітету Полтавської міскої
ради. Тому з метою з’ясування балансоутримувача об’єкта вулично-шляхової мережі
міста Полтави інколи буває доцільно звернутись як до міської ради, так і до Служби
автомобільних доріг України.
Згідно пункту 8 статті 20 Закону України від 08.09.2005 № 2862-IV “Про автомобільні
дороги”, “органи місцевого самоврядування в частині управління функціонуванням і
розвитком вулиць і доріг міст та інших населених пунктів мають право” “здійснювати
капітальний та поточний ремонт вулиць і доріг населених пунктів та інших доріг, які є
складовими автомобільних доріг державного значення, за рахунок коштів відповідних
місцевих бюджетів (як співфінансування на договірних засадах)”.
Відповідно до пункту 11 Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг,
вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України № 198 від 30.03.1994 року39 власники
дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації
зобов'язані, зокрема, постійно контролювати експлуатаційний стан усіх елементів
дорожніх об'єктів та негайно усувати виявлені пошкодження чи інші перешкоди в
39

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/198-94-%D0%BF.
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дорожньому русі, а за неможливості це зробити - невідкладно позначити їх дорожніми
знаками, сигнальними, огороджувальними і направляючими пристроями відповідно до
діючих нормативів або припинити (обмежити) рух.
Відповідно до статей 7, 15 Закону України від 06.09.2005 № 2807-IV "Про благоустрій
населених пунктів", пункту 40 Єдиних правил ремонту і утримання автомобільних доріг,
вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними та охорони, затверджених
постановою Кабінету Міністрів України від 30 березня 1994 року № 198, наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
від 14.02.2012 року № 5440, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 05.03.2012
року за № 365/20678 затверджено Технічні правила ремонту і утримання вулиць та
доріг населених пунктів. Ці Технічні правила є обов'язковими для суб'єктів
господарювання незалежно від їх форми власності, які виконують роботи з ремонту і
утримання вулиць та доріг та застосовуються під час виконання робіт з ремонту і
утримання вулиць та доріг населених пунктів, за винятком автомобільних доріг
загального користування. Упровадження нормативно-правового акта «Технічні правила
ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів» сприятиме:
- підтриманню у справному стані вулиць та доріг населених пунктів;
- належній експлуатації вулично-дорожньої мережі, особливо у зимовий період,
збереженню її функцій та якості;
- впровадженню нових хімічних речовин, технологій та матеріалів, що використовуються
під час ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі;
- захисту навколишнього природного середовища тощо.
Також наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства від 05.03.2012 року № 10141 визнано такими, що втратили
чинність:
- Технічні правила ремонту і утримання міських вулиць та доріг КТМ 204 України 010-94,
затверджені Державним комітетом України по житлово-комунальному господарству від
27.12.94;
- Порядок технічного обліку і паспортизації вулиць та доріг міст і селищ міського типу
України, затверджений наказом Державного комітету України по житлово-комунальному
господарству від 29.10.96 № 94.
Закон України від 18.09.1991 року № 1562-XII “Про джерела фінансування дорожнього
господарства України”.
Закон України від 14.12.1999 № 1286-XIV «Про концесії на будівництво та експлуатацію
автомобільних доріг».
Постанова КМУ № 52 від 19.01.2011 року «Про затвердження Порядку та умов надання
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах».
Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 470 від 08.07.2015.
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http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0365-12.
Джерело: http://old.minregion.gov.ua/zhkh/Blahoustri-terytoriy/informaczija-shhodo-rezultativ-monitoringustanu-provedennja-remontnih-robit-vulicz-i-dorig-u-regionah-stanom-na-12042013.
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Відповідно до частини другої статті 44 Закону України від 8 вересня 2005 року N 2862-IV
“Про автомобільні дороги”, “затвердження державних стандартів з будівництва,
реконструкції, ремонту та утримання автомобільних доріг здійснюється
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у
сфері технічного регулювання”:
ДБН В.2.3-5-2001. Вулиці та дороги населених пунктів.
ДСТУ 3587–97 Автомобільні дороги, вулиці та залізничні переїзди.
ДСТУ Б В.2.3-3-2000 (ГОСТ 30412-96) "Дороги автомобільні та аеродроми. Методи
вимірювання нерівностей основ і покриттів".
ДСТУ Б В.2.3-8-2003 "Споруди транспорту. Дорожні покриття. Методи вимірювання
зчіпних якостей".
ДБН В.2.3-4:2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги» частини І, ІІ. (скасувала
ДБН В.2.3-4-2000 «Автомобільні дороги» 42.
Галузеві будівельні норми (ГБН) Г.1-218-182:2011 “Ремонт автомобільних доріг
загального користування. Види ремонтів та переліки робіт” затверджено наказом
Державної служби автомобільних доріг України від 23 серпня 2011 року № 30143.
Галузеві будівельні норми (ГБН) В.2.3-37641918-552:2015 “Визначення класу наслідків та
категорії складності об'єктів дорожнього будівництва”.44
Основні правила визначення вартості капітального та поточного ремонту автомобільних
доріг загального користування визначено СОУ 42.1-37641918-050:2012, затверджені
наказом Державної служби автомобільних доріг України від 2 жовтня 2012 року N 372.
Правила визначення вартості робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг
загального користування, мостів та інших транспортних споруд (СОУ 42.1-37641918085:2012).
ДСТУ Б Д. 1.1-1:2013 “Правила визначення вартості будівництва” затверджено наказом
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
від 05.07.2013 року № 293, на заміну Державним будівельним нормам України ДБН Д.1.11-2000 "Правила визначення вартості будівництва", на основі яких наказ МЕУ вiд
26.07.2010 р. № 921 затверджував порядок визначення предмета закупівлі, поширюються
на підрядний (стаття 318 Господарського кодексу України та стаття 875 Цивільного
кодексу України), господарський та змішаний способи здійснення будівництва.
Правовідносини підряду врегульовуються Главою 61 Цивільного кодексу України від 16
січня 2003 року № 435-IV, в якому стаття 837 дає визначення договору підряду. Договір
підряду на капітальне будівництво врегульовується статтею 318 Господарського кодексу
України від 16 січня 2003 року N 436-IV. Укладення трудового договору (контракту,
угоди) також врегульовується статтею 46 Господарського кодексу України.
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Джерело: kyivavtodor.kievcity.gov.ua/files/2015/4/27/2.doc.
Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/v0301850-11,
http://dbn.at.ua/load/normativy/ostn/gbn_g_1_218_182_2011/38-1-0-1034.
44
Джерело: http://dbn.at.ua/load/normativy/ostn/gbn_v_2_3_37641918_552_2015/38-1-0-1216.
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Классификация документов по УКНД (Український класифікатор нормативних
документів, ДК 004:2008 (ICS:2005, MOD)).
О перечне утвержденных Укравтодором действующих нормативных документов из
сметного ценообразования.
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 17 жовтня 2005 року № 328
"Про впорядкування умов оплати праці працівників контрольно-ревізійних відділів,
управлінь (відділів, груп) технічного нагляду за капітальним будівництвом та ремонтом
приміщень бюджетних установ і організацій, інших підрозділів, створених при органах
виконавчої влади, їх самостійних управліннях і відділах та при виконавчих органах рад":
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1255-05.
Закон України вiд 30.06.1993 № 3353-XII “Про дорожній рух”;
Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII “Про ліцензування видів господарської
діяльності”.
Закон України від 05.04.2007 № 877-V “Про основні засади державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності”;
Закон України вiд 25.02.1994 № 4038-XII “Про судову експертизу”;
Закон України від 08.09.2005 № 2862-IV “Про автомобільні дороги”;
Закон України вiд 05.04.2001 № 2344-III “Про автомобільний транспорт”;
Закон України вiд 10.11.1994 № 232/94-ВР “Про транспорт”;
Закон України вiд 05.04.2001 № 2371-III “Про митний тариф України”;
Закон України вiд 12.06.1997 № 340/97-ВР “Про ставки акцизного збору і ввізного мита
на деякі транспортні засоби та шини до них”;
Закон України від 24.05.1996 № 216/96-BP “Про ставки акцизного збору на деякі
транспортні засоби та кузови до них”;
Закон України від 13.09.2001 № 2681-ІІІ “Про порядок ввезення (пересилання) в Україну,
митного оформлення й оподаткування особистих речей, товарів та транспортних засобів,
що ввозяться (пересилаються) громадянами на митну територію України”;
Постанова КМУ від 10.09.2014 № 439 “Про затвердження Положення про Державне
агентство автомобільних доріг України”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 16 вересня 2015 р. № 712 “Про затвердження
переліку автомобільних доріг загального користування державного значення”.
Постанова Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2014 р. № 117 "Про здійснення
попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти".
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Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1764 "Про затвердження
Порядку державного фінансування капітального будівництва".
Технічні правила ремонту та утримання автомобільних доріг загального користування
України П-Г.1-218-113-97, затверджені Наказом N 190 від 26.09.1997 N 190 Української
державної корпорацiї по будiвництву, ремонту та утриманню автомобiльних дорiг
"Укравтодор" (ВАТ "Державна акціонерна компанія "Автомобільні дороги України".
Наказ Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від
23.09.2003 N 154 «Про затвердження Порядку проведення ремонту та утримання об'єктів
благоустрою населених пунктів».
Проект відомчих будівельних норм ВБН В.3.1-...2004 „Утримання мостових споруд на
автомобільних дорогах загального користування" розроблений Українським державним
виробничо-технологічним підприємством „Укрдортехнологія" відповідно до плану
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт Державної служби автомобільних
доріг України.
Закон України - Про автомобільні дороги (№ 2862-ГУ, від 8 вересня 2005року).
Закон України - Про автомобільний транспорт (№ 2344-Ш,від 5квітня 2001 року).
Закон України - Про дорожній рух (№ 3353-ХІІ.від 30 червня 1993 року).
Порядок обліку дорожньо-транспорних пригод - Постанова КМУ від 30 червня 2005 року
№538 «Про затвердження Порядку обліку дорожньо-транспорних пригод».
Правила дорожнього руху - Постанова КМУ від 10 жовтня 2001 року №1306 «Про
затвердження Правил дорожнього руху» ДСТУ 2587-94 Розмітка дорожня. Технічні
вимоги. Методи контролю. Правила застосування ДСТУ 2734-94 Огородження дорожні
тросового типу. Загальні технічні умови.
ДСТУ 2735-94 Огородження дорожні і напрямні пристрої. Правила використання. Вимоги
безпеки дорожнього руху ДСТУ 2935-94 Безпека дорожнього руху. Терміни та
визначення.
ДСТУ 2984-95 Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визначення.
ДСТУ 3215-95 Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки.
Організація та порядок проведення.
ДСТУ 3587-97 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги, вулиці та залізничні
переїзди. Вимоги до експлуатаційного стану.
ДСТУ 4036-2001 Безпека дорожнього руху. Вставки розмічальні дорожні. Загальні
технічні вимоги ДСТУ 4044-2001 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови.
ДСТУ 4092-2002 Безпека дорожнього руху. Світлофори дорожні. Загальні технічні
вимоги, правила застосування та вимоги безпеки.
ДСТУ 4100-2002 Знаки дорожні. Загальні технічні умови. Правила застосування
ДСТУ 4123:2002 Безпека дорожнього руху. Пристрій примусового значення швидкості
дорожньо-транспортної техніки на вулицях і дорогах. Загальні технічні вимоги.
ДСТУ Б В.2.1-2-96 Основи та підвалини будинків і споруд. Грунти. Класифікація.
ДСТУ Б В.2.3-2-97 Споруди транспорту. Дороги автомобільні. Метод визначення
коефіцієнта зчеплення колеса автомобіля з дорожнім покриттям.
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ДСТУ Б В.2.3-3-2000 Дороги автомобільні та аеродроми. Методи вимірювань нерівностей
основ і покриттів.
ДСТУ Б В.2.3-8-2003 Споруди транспорту. Дорожні покриття. Методи вимірювання
зчіпних якостей.
ДСТУ Б В.2.3-9-2003 Споруди транспорту. Пристрої дорожні напрямні. Загальні технічні
умови.
ДСТУ Б В.2.3-10-2003В.2.3-10-2003 Споруди транспорту. Огородження дорожнє
парапетного типу. Загальні технічні умови.
ДСТУ Б В.2.3-11:2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє перильного типу.
Загальні технічні умови.
ДСТУ Б В.2.3-12:2004 Споруди транспорту. Огородження дорожнє металеве бар’єрного
типу. Загальні технічні умови.
ДСТУ Б В. 2.7-35-95 Будівельні матеріали. Щебінь, пісок та щебенево-піщана суміш із
доменних та сталеплавильних шлаків для загально-будівельних робіт. Загальні технічні
умови.
ДСТУ Б В. 2.7-46-96 Будівельні матеріали. Цементи загальнобудівельного значення.
Технічні умови.
ДСТУ Б В.2.7-75-98 Будівельні матеріали. Щебені та гравій природні для будівельних
матеріалів, виробів, конструкцій та робіт. Технічні умови.
ДСТУ Б В. 2.7-81-98 Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Метод визначення показника
зчеплення скла та кам’яних матеріалів.
ДСТУ Б В.2.7-89-99 (ГОСТ 12801-84) Будівельні матеріали. Матеріали на основі
органічних в’яжучих для дорожнього і аеродромного будівництва. Методи випробувань
ДСТУ Б В. 2.7-90-99 Будівельні матеріали. Вапно будівельне. Технічні умови.
ДСТУ Б В.2.7-96-2000 Будівельні матеріали. Суміші бетоні. Технічні умови.
ДСТУ Б В. 2.7-119-2003 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетоні і асфальтобетон
дорожній та аеродромний. Технічні умови.
ДСТУ Б В.2.7-121-2003 Будівельні матеріали. Порошок мінеральний для
асфальтобетонних сумішей. Технічні умови.
ДСТУ Б В.2.7-127:2006 Будівельні матеріали. Суміші асфальтобетоні і асфальтобетон
щебенево-мастичний. Технічні умови.
ДСТУ Б В.2.7-129:2006 Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови.
ДСТУ Б В.2.7-135:2007 Будівельні матеріали. Бітуми дорожні, модифіковані полімерами.
Технічні умови.
ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ Общие санитарно-гигиенические требования безопасности
(Загальні санітарно-гігієнічні умови безпеки).
ГОСТ 17.5.3.06-85 Охрана природи. Земли. Требования к определению норм снятия
плодородного слоя почвьі при производстве земляних работ (Охорона природи. Землі.
Вимоги до визначення норм зняття родючого шару ґрунту при виконанні земляних робіт)
ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковие для дорожного строительства. Технические
условия (Щебінь і пісок шлаковий для дорожнього будівництва. Технічні умови)
(відмінено в частині методів фізико-механічних випробувань).
ГОСТ 5180-84 Грунти. Методи лабораторного определения физических характеристик
(Ґрунти. Методи лабораторного визначення фізичних характеристик).
ГОСТ 11955-82 Битуми нефтяние дорожние жидкие. Технические условия (Бітуми
нафтові дорожні рідкі. Технічні умови) ГОСТ 22245-90 Битуми нефтяние дорожние
вязкие. Технические условия (Бітуми нафтові дорожні в’язкі. Технічні умови) (відмінено в
частині марок БНД).
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ГОСТ 24451-80 Тоннели автодорожние. Габарити приближения строений и оборудования
(Тунелі автодорожні. Габарити наближення будівель та устаткування).
ГОСТ 25458-82 Опори деревянние дорожних знаков. Технические условия (Опори
дерев’яні дорожніх знаків. Технічні умови) ГОСТ 25459-82 Опори железобетонние
дорожних знаков. Технические условия (Опори залізобетонні дорожніх знаків. Технічні
умови).
ДБН А.2.2-1-2003 Проектування. Склад і зміст матеріалів оцінки впливу на навколишнє
середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд.
ДБН В.2.3-4-2007 Споруди транспорту. Автомобільні дороги Частина І. Проектування.
Частина ІІ. Будівництво.
ДБН В.2.3-5-2001 Споруди транспорту. Вулиці та дороги населених пунктів.
ДБН В.2.3-6-2002 Споруди транспорту. Мости та труби. Обстеження і випробування.
ДБН В.2.3-14-2006 Споруди транспорту. Мости і труби. Правила проектування.
ДБН В.2.3-16:2007 Споруди транспорту. Норми відведення земельних ділянок для
будівництва (реконструкції) автомобільних доріг.
ДБН А.3.1-5:2016 “Організація будівельного виробництва» відповідно до розробленого та
запропонованого Учасником ПВР” (проекту виконання робіт).
ГСТУ 218-03450778.092-2002 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги загального
користування. Проект (схема) організації дорожнього руху на автомобільній дорозі.
ГСТУ 218-03449261-095-2002 Безпека дорожнього руху. Огородження дорожні тимчасові
для доріг загального користування.
Загальні технічні умови. Правила застосування.
ГСТУ 218-03449261-099-2002 Безпека дорожнього руху. Порядок проведення лінійного
аналізу аварійності та оцінка умов безпеки руху на автомобільних дорогах
ГСТУ 218.02070915-102-2003 Автомобільні дороги. Визначення транспортно експлуатаційних показників дорожніх покриттів. Методи та засоби ГСТУ 218-03450778105-2003 Фарба для розмічання проїзної частини автомобільних доріг. Технічні вимоги
СОУ 45.2-00018112-006:2005 Порядок огородження і організації дорожнього руху в
місцях проведення дорожніх робіт з будівництва, реконструкції, ремонту та утримання
автомобільних доріг.
СОУ 45.2-00018112-007:2008 Безпека дорожнього руху. Автомобільні дороги загального
користування. Порядок визначення ділянок і місць ДТП на дорогах загального
користування.
СОУ 45.2-00018112-038:2009 Паспорт автомобільної дороги.
ВБН В.2.3-218-008-97 Проектування і будівництво жорстких та з жорсткими прошарками
дорожніх одягів.
ВБН В.2.3-218-010-97 Влаштування шорстких поверхневих обробок покриттів
автомобільних доріг.
ВБН Г.1-218-050-2001 Організаційно - методичні, економічні і технічні нормативи.
Міжремонтні строки експлуатації дорожніх одягів та покриттів на автомобільних дорогах
загального користування.
ВБН В.2.3-218-171-2002 Споруди транспорту. Спорудження земляного полотна
автомобільних доріг.
ВБН В.3.1-218-174-2002 Мости та труби. Оцінка технічного стану автодорожніх мостів що
експлуатуються.
ВБН Г.1-218-182:2006 Класифікація робіт з ремонтів автомобільних доріг загального
користування.
стор. 48 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
ВБН В. 2.3-218-186-2004 Споруди транспорту. Дорожній одяг нежорсткого типу.
ВБН Г.1-218-530:2006 Класифікація робіт з експлуатаційного утримання автомобільних
доріг загального користування.
П Г.1-218-118:2005 Єдині правила зимового утримання автомобільних доріг.
Р В.3.2-218-032-2001 Рекомендації щодо забезпечення дорожніх організацій технікою для
зимового утримання автомобільних доріг.
Р В.3.2-218-03450778-39-2003 Рекомендації з утримання смуги відведення автомобільних
доріг.
Р В.2.3-218-03449261-308-2004 Рекомендації з влаштування дорожньої розмітки.
Р В.2.3-218-02071168-385-2004 Рекомендації щодо оцінки рівності дорожніх покриттів у
відповідності з міжнароднім індексом рівності ІШ.
Р В.2.3-218-02071168-386-2004 Рекомендації щодо оцінки зчіпних якостей дорожніх
покриттів з урахуванням неоднорідності по площі проїзної частини.
Р В.2.3-218-02071168-387-2004 Рекомендації з проектування снігозахисту автомобільних
доріг.
Р В.3.2-218-02071168-489:2005 Рекомендації з технології ямкового ремонту
асфальтобетонних покриттів в зимових умовах.
Р В.2.3-218-02071168-726:2008 Рекомендації щодо відеодіагностики автомобільних доріг з
використанням автоматизованої системи «ОКО».
Р В.3.1-218-02071168-733:2008 Рекомендації з технології сканування покриттів
автомобільних доріг.
ТР 218-02071168-395: 2008 Технологічний регламент з діагностики автомобільних доріг
методом сканування.
М 218-02071168-642:2008 Методика проведення випробувань щодо діагностики покриттів
автомобільних доріг методом сканування її поверхні.
Н Г.1-218-03449261-139-2004 Норми витрат матеріалів для виконання робіт по дорожній
горизонтальній розмітці автомобільних доріг. Норми витрат фарб розмічальних
ПОР 218-144:2005 Порядок проведення розслідування.
ДТП СТ С^В 5864-87 Разметка дорожная. Свето и цветотехнические параметри.
ТУ У В.2.7.03450778.089-96 Матеріали щебеневі для поверхневих обробок.
ТУ У 14.2-32008278-260:2006 Суміші органо-мінеральні холодні дорожні для ямкового
ремонту покриттів автомобільних доріг. Технічні умови.
ИН 218 УССР 012-83 Инструкция. Технический учет и паспортизация автомобильных
дорог общего пользования Украинской ССР.
ІН В.3.2.-218-034492161.036-96 Інструкцією по організації догляду за штучними
спорудами.
ДНАОП-5.1.14-1.1 Правила охраньї труда при строительстве, ремонте и содержании
автомобильньїх дорог и на других обьектах дорожного хозяйства. Киев 1997-С.261
Технологічний регламент на влаштування Київським облавтодором захисних шарів
покриттів із литої емульсійно-мінеральної суміші. Київ 2001-С.56.
Рециклювання дорожніх одягів. Частина 1. Посібник з холодного рециклювання дорожніх
одягів безпосередньо на дорозі з використанням цементу. Харків 2005 - С.76.
Рециклювання дорожніх одягів. Частина 2. Посібник з холодного рециклювання дорожніх
одягів із використанням бітумної емульсії або спіненого бітуму. Харків 2006 - С.76.
Рециклирование дорожных одежд. Часть 3. Руководство по горячему рециклированию
асфальтобетона из старих покритий на заводе. Харьков 2006 - С. 48.
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Додаток 2 до пропозицій. Огляд місцевих цільових програм.
Відповідно до Програми економічного і соціального розвитку міста Полтава на 2017-й рік,
затвердженого рішенням Полтавської міської ради 31 січня 2017 року, згідно ст. 143
Конституції України, ст.11 Закону України «Про державне прогнозування та розроблення
програм економічного і соціального розвитку України», керуючись п.22 ч.1 ст.26, ч.1 ст.59
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» за 9 місяців 2016 року
проведено наступну роботу по благоустрою міста:
- комунальним підприємством «ПМШЕД» виконано роботи по утриманню 5220,1 тис.
м2 вулиць та доріг, очищено 143 зливовиймальних колодязів та 221 зливовриймачів,
проведено роботи по встановленню нових дорожніх знаків відповідно до вимог
управління патрульної поліції в м. Полтаві,
- відповідно до укладеного договору з утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтави
силами ПАТ «УМБ-23» в період з червня місяця виконано роботи по очищенню
водостоків, решіток системи поверхневого водовідведення, зливоприймальних колодязів –
726 шт.; систематично здійснюється прибирання зупинок громадського транспорту,
викошування трави, бур'яну з обочин, миття та полив проїжджої частини,
- виконано за кошти міського бюджету поточний ремонт вулиць
м. Полтави
виконано капітальний ремонт вулично-дорожньої мережі площею 225,23 тис. м2 та
поточний ремонт площею 134,26 тис. м2.
А п. 8.8. Програми економічного і соціального розвитку міста Полтава на 2017-й рік
визначив, що:
- основними цілями на 2017 рік у сфері житлово-комунального господарства є
“збільшення пропускної здатності вулично-дорожньої мережі за рахунок проведення
реконструкції та капітального ремонту вулиць і доріг міста”.
- основними завданнями та заходами на 2017 рік є “утримання вулично-дорожньої мережі
міста; проведення ремонту вулиць, доріг та тротуарів; ремонт технічних засобів
регулювання дорожнім рухом - Управління житлово-комунального господарства,
комунальні підприємства (за необхідності) - протягом року”.
Кількісними критеріями, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
- “з метою розширення вулично-дорожньої мережі, збільшення транспортних
напрямків, збільшення показників пропускної здатності вулиць і доріг необхідне
проведення реконструкції вулиць Колективної Огнівської, Нікітченка згідно розробленої
проектно-кошторисної документації”;
- “для забезпечення комфортного та зручного користування вулично-дорожньою
мережею здійснити капітальні та поточні ремонти проїзних частин та тротуарів вулиць і
доріг з найбільшою інтенсивністю учасників дорожнього руху”.
Показниками оцінки ефективності реалізації запланованих заходів є “забезпечення
реалізації вимог ДБН В.2.3-4:2007 «Споруди транспорту. Автомобільні дороги» частини І,
ІІ. Зі змінами”.
Забезпечення виконання завдань та заходів:
1) у 2016-му році здійснювалось за рахунок Програми розвитку та безпеки
дорожнього руху у м. Полтава на 2012-2016 роки»», затвердженої у Додатку №1 до
рішення двадцять шостої сесії Полтавської міської ради шостого скликання від 18 вересня
стор. 50 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
2012 року, замовлену виконавчим комітетом Полтавської міської ради, розроблену
Управлінням житлово - комунального господарства виконавчого комітету Полтавської
міської ради, учасниками виконання якої є Управління житлово-комунального
господарства, Управління освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради та ВДАІ
Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області. Програма в тому числі
виконувалась в межах бюджетної програми Утримання та розвиток інфраструктури
міських доріг (КТКВК 170703), розпорядником коштів якої було Управління житлово комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради.
Утримання та розвиток інфраструктури міських доріг (КТКВК 170703)
Мета
Покращення стану інфраструктури міських доріг
Завдання 1
Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної
інфраструктури45
46
Результативні показники
Показники затрат:
обсяг видатків на проведення поточного ремонту, тис. грн.
Показники продукту:
площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт, тис. кв.
м.
Показники ефективності:
середня вартість 1 кв. м поточного ремонту, тис. грн.
Показники якості:
темп зростання відремонтованої за рахунок поточного ремонту площі
вулично-дорожної мережі порівняно з попереднім роком, %
Завдання 2
Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів транспортної
інфраструктури
Результативні показники
Показники затрат:
обсяг видатків на проведення капітального ремонту, тис. грн.
Показники продукту:
площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт,
тис. кв. м.
Показники ефективності:
середня вартість 1 кв. м капітального ремонту, тис. грн.
Показники якості:
темп зростання відремонтованої за рахунок капітального ремонту
площі вулично-дорожної мережі порівняно з попереднім роком, %
Завдання 3
Забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури
Результативні показники
Показники затрат:
обсяг видатків на утримання об’єктів транспортної інфраструктури,
тис. грн.
Показники продукту:
кількість об’єктів транспортної інфраструктури, які планується
утримувати, тис. кв. м.
Показники ефективності:
середня вартість утримання одного об’єкта транспортної
інфраструктури, тис. грн.
Показники якості:
темп зростання кількості об’єктів транспортної інфраструктури, що
утримуються, порівняно з попереднім роком, %
Джерело: Міністерство фінансів України.
Програма

45

Галузеві будівельні норми ГБН Г.1-218-182:2011 “Ремонт автомобільних доріг загального користування.
Види ремонтів та переліки робіт” затверджені наказом Державної служби автомобільних доріг України від
23 серпня 2011 року № 301 (http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/v0301850-11).
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загальні вимоги до визначення результативних показників бюджетної програми затверджено Наказом
Міністерства фінансів України від 10.12.2010 р. N 1536, а Наказ Міністерства фінансів України № 945 від
27.07.2011 затвердив Примірний перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих
бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.
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2) у 2017-му році здійснюється в межах Програми розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою м. Полтави на 2017 рік, затвердженої 31.01. 2017-го
року.
Розробка проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи
проектів47 з послідуючим виконанням робіт з реконструкції, капітального ремонту
вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою на 2017 рік
передбачена розділом III.I Програми. Передбачено фінансування з міського бюджету у
розмірі - 151900,00 тис. грн.
Перелік вулиць, доріг, тротуарів, внутрішньо-квартальних, житлових, прибудинкових та
інших територій, які потребують поточного ремонту на 2017 рік визначено Розділом ІІІ.ІІ
Програми. Як міським бюджетом, так і розділом ІІІ Програми розвитку житловокомунального господарства та благоустрою м. Полтави на 2017 рік (капітальний,
поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою на 2017 рік) передбачено
фінансування на проведення поточного ремонту вулиць, доріг, тротуарів, внутрішньоквартальних, житлових, прибудинкових та інших територій з міського бюджету у розмірі 30 000 тис. грн.
Як відомо, Міністерство фінансів України рекомендує встановлювати завдання та
визначає результативні показники, що стосуються дорожньо-транспортного господарства,
у наступних бюджетних програмах:
1) забезпечення надійного та безперебійного функціонування житлово-експлуатаційного
господарства (КТКВК 100101) – завдання 1. Проведення робіт по відновленню
асфальтового покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів.
2) благоустрій міст, сіл, селищ (КТКВК 100203) – завдання 1. Забезпечення утримання в
належному технічному стані об’єктів дорожнього господарства; завдання 2. Проведення
поточного / капітального ремонту об’єктів транспортної інфраструктури; Завдання 3.
Забезпечення утримання та поточного / капітального ремонту гідротехнічних споруд;
Завдання 7. Утримання в належному стані об’єктів, задіяних в прийомі поверхневого
стоку в дощову каналізацію (очисних споруд, насосних станцій, відкритих колекторів).
3) утримання та розвиток інфраструктури міських доріг (КТКВК 170703) - завдання 1.
Забезпечення проведення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури,
завдання 2. Забезпечення проведення капітального ремонту об’єктів транспортної
інфраструктури; завдання 3. Забезпечення утримання об’єктів транспортної
інфраструктури.
4) внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання (КТКВК 180409) – завдання 1.
фінансова підтримка підприємств комунальної форми власності.
Проте як у минулих звітах про виконання міського бюджету Полтави не існувало
бюджетних програм за КТКВК 100101 та 100203, лише програм за КТКВК 170703 та
180409, що стосуються дорожньо-транспортного господарства міста.
Крім бюджету розвитку, що існує в місті для обліку бюджетних капітальних інвестицій та
внесків до статутних капіталів підприємств, у Програмі економічного та соціального
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Відповідно до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого
Наказом Мінрегіонбуду від 16.05.2011 № 45 та ДБН А.2.2-3-2014 “Склад та зміст проектної документації на
будівництво”.
стор. 52 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
розвитку міста на кожен рік реєструються інвестиційні проекти, що виконуються як за
рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, так і за рахунок власних коштів
підприємств різних форм власності.
3) звіт виконкому Полтавської міської ради за 2014-2016-й роки
Управління житлово - комунального господарства виконавчого комітету Полтавської
міської ради (ЄДРПОУ: 03365854).
КТК
ВКМБ

КФК
ВКБ

4010100

0100

0

4010180

0180

0111

4013000

3000

0

4013400

3400

1090

4016000

6000

0

4016010

6010

0610

4016020

6020

0

4016021

6021

0610

4016030

6030

0610

4016060

6060

0620

4016130

6130

0620

31.12.2017 пр.
Державне
управління
Керівництво і
управління у
відповідній сфері у
містах
республіканського
Автономної
Республіки Крим та
обласного значення
Соціальний захист
та соціальне
забезпечення
Інші видатки на
соціальний захист
населення
Житловокомунальне
господарство
Забезпечення
надійного та
безперебійного
функціонування
житловоексплуатаційного
господарства
Капітальний ремонт
об'єктів житлового
господарства
Капітальний ремонт
житлового фонду
Фінансова підтримка
об'єктів житловокомунального
господарства
Благоустрій міст,
сіл, селищ
Забезпечення
функціонування
комбінатів
комунальних
підприємств,
районних

Бюджет
міста
Полтави
Прогноз
450 161 731

Уточнений
план
Полтави
прогноз

Бюджет
міста
Полтави
звіт

4 475 260

4 475 260
329 180
329 180
199 035 341

11 400 000
35 181 820
35 181 820

29 458 900
122 994 621

0
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4016300

6300

0

4016310

6310

0490

4016324

6324

1060

4016600

6600

0

4016640

6640

0455

4016650

6650

0456

4017400

7400

0

4017410

7410

0470

4017470

7470

0490

4018000

8000

0

4018050
4018600
4019100

8050
8600
9100

0133
0133
0

4019110

9110

0511

010116

0111

090412
100101

1090
0610

виробничих
об'єднань та інших
підприємств,
установ та
організацій житловокомунального
господарства
Будівництво
Реалізація заходів
щодо інвестиційного
розвитку території
Будівництво та
придбання житла
для окремих
категорій населення
Транспорт, дорожнє
господарство,зв'язок,
телекомунікації та
інформатика
Інші заходи у сфері
електротранспорту
Утримання та
розвиток
інфраструктури
доріг
Інші послуги,
пов'язані з
економічною
діяльністю
Заходи з
енергозбереження
Внески до
статутного капіталу
суб'єктів
господарювання
Видатки, не
віднесені до
основних груп
Видатки на покриття
інших
заборгованостей, що
виникли у попередні
роки
Інші видатки
Цільові фонди
Охорона та
раціональне
використання
природних ресурсів
31.12.2016 пр.
Органи місцевого
самоврядування
Інші видатки на
соціальний захист
населення
Житлово-

0
0

0

213 471 200
53 471 200

160 000 000

128 800
0

128 800
32 577 000

0
32 577 000
144 950

144 950
314 408 500

48%

3 320 800

282 600
8 700 000
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100102

0610

100103

0610

100203

0620

100302

0620

150101

0490

150118

1062

170603

0455

170703

0456

180409

0490

240601

0511

250403

0133

експлуатаційне
господарство
Капітальний ремонт
житлового фонду
місцевих органів
влади
Дотація житловокомунальному
господарству
Благоустрій міст,
сіл, селищ
Комбінати
комунальних
підприємств,
районні виробничі
об"єднання та інші
підприємства,
установи та
організації житловокомунального
господарства
Капітальні
вкладення
Житлове
будівництво та
придбання житла
для окремих
категорій населення
Інші заходи у сфері
електротранспорту
Видатки на
проведення робіт,
пов'язаних із
будівництвом,
реконструкцією,
ремонтом та
утриманням
автомобільних
доріг
Внески органів
влади Автономної
Республіки Крим та
органів місцевого
самоврядування у
статутні капітали
суб'єктів
підприємницької
діяльності
Охорона та
раціональне
використання
природних ресурсів
Видатки на покриття
інших
заборгованостей, що
виникли у попередні
роки

25 099 000

13 913 600
83 306 200

0
0

0
25 000 000

154 280 000

0

316 300

0
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250404

0133

010116

0111

090412

1090

100101

0610

100102

0610

100103

0610

100203

0620

170603

0455

170703

0456

180409

0490

240601
250404

0511
0133

010000

010000

090000

090000

100000
150000

100000
150000

170000

170000

Інші видатки
31.12.2015 пр. + звіт
Органи місцевого
самоврядування
Інші видатки на
соціальний захист
населення
Житловоексплуатаційне
господарство
Капітальний
ремонт житлового
фонду місцевих
органів влади
Дотація житловокомунальному
господарству
Благоустрій міст,
сіл, селищ
Інші заходи у сфері
електротранспорту
Видатки на
проведення робіт,
пов'язаних із
будівництвом,
реконструкцією,
ремонтом та
утриманням
автомобільних
доріг
Внески органів влади
Автономної
Республіки Крим та
органів місцевого
самоврядування у
статутні капітали
суб'єктів
підприємницької
діяльності
Охорона та
раціональне
використання
природних ресурсів
Інші видатки
31.12.2014 пр. + звіт
Державне
управління
Соціальний захист
та соціальне
забезпечення
Житловокомунальне
господарство
Будівництво
Транспорт,
дорожнє
господарство,

190 000
212 562 430

115%

218 888 616

2 239 430

2 376 486

212 600

212 600

6 500 000

7 500 000

34 026 000

33 026 000

3 610 400

4 170 400

32 589 000

33 494 000

8 635 000

8 635 000

87 831 800

87 791 800

36 580 000

36 580 000

233 200
105 000
98 874 130

233 200
105 000
139 893 876

84 070 447

2 160 580

2 134 006

2 105 053

182 600

195 917

192 404

59 816 200
851 000

73 624 823
891 000

44 150 493
0

22 923 800

27 162 500

14 514 900

-32%

2 075 000

стор. 56 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
зв`язок,
телекомунікації та
інформатика
у т.ч.
Інші заходи у сфері
170603
170603 електротранспорту
8 490 000
Видатки на
проведення робіт,
пов'язаних із
будівництвом,
реконструкцією,
ремонтом та
утриманням
автомобільних
доріг (в т.ч.
субвенція з ДБ - 11
170703
170703 983 800 грн.)
14 433 800
Інші послуги,
пов`язані з
економічною
180000
180000 діяльністю
12 551 500
240000
240000 Цільові фонди
378 500
Видатки, не
віднесені до
250000
250000 основних груп
10 000
31.12.2013 пр. + звіт
146 115 099
31.12.2012 пр. + звіт
110 255 626
Джерело: додаток 3 до відповідного Полтавського міського бюджету.

8 490 000

2 075 000

12 657 000
3 326 900

3 183 000
284 900

19 901 730

19 639 698
78 672 759
81 199 847

33%

Як бачимо, не лише бюджетна програма за КТКВК 170703 не була дофінансована у 2014му році, але й бюджетна програма за КТКВК 180409 була фактично провалена (лише 3,18
було внесено до статутних капіталів із запланованих на 2014-й рік 12,55 млн. грн.)
4) Видатки міського бюджету за тимчасовою класифікацією видатків та
кредитування місцевих бюджетів:
170000

Транспорт, дорожнє господарство,
зв'язок, телекомунікації та інформатика
31.12.2017 пр.
01.07.2017 звіт
01.04.2017 звіт
31.12.2016 пр. + звіт
01.10.2016 звіт

Бюджет міста
Полтави
прогноз
231 471 20048

287 996 88050

Уточнений
план Полтави
прогноз
253 421 200

Бюджет міста
Полтави
звіт
97 296 74649
40 254 958,17
237 536 12851
136 477 682

48

у т.ч. 178 000 000 грн. на утримання та розвиток інфраструктури доріг: 30 000 000 грн. з заг. фонду, 148
000 000 грн. зі спец. фонду.
49
у т.ч. утримання та розвиток інфраструктури доріг: 45 415 579,86 грн. зі спец. фонду.
50
у т.ч. видатки 237 398 880 грн. на проведення робіт, пов'язаних із будiвництвом, реконструкцiєю,
ремонтом та утриманням автомобiльних дорiг: 42 218 880 грн. із загального фонду міського бюджету та 195
180 000 грн. із спеціального фонду міського бюджету.
51
у т.ч. 201 850 210,93 грн. видатків на проведення робіт, пов'язаних із будiвництвом, реконструкцiєю,
ремонтом та утриманням автомобiльних дорiг: 42 218 880 грн. із загального фонду міського бюджету та
159631330,93 грн. із спеціального фонду міського бюджету.
стор. 57 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
170000

Транспорт, дорожнє господарство,
зв'язок, телекомунікації та інформатика

Бюджет міста
Полтави
прогноз

01.04.2016 звіт
31.12.2015 пр. + звіт
96 466 800
01.10.2015 звіт
01.07.2015 звіт
01.04.2015 звіт
31.12.2014 пр. + звіт
22 923 800
31.12.2013 пр. + звіт
31.12.2012 пр. + звіт
Джерело: додаток 3 до відповідного Полтавського міського бюджету.

Уточнений
план Полтави
прогноз

Бюджет міста
Полтави
звіт
6 306 700

126 981 273
90 383 237
33 071 303
27 162 500

14 514 900

5) Комунальні бюджетні установи та підприємства виконавчого комітету міста
Полтави, що виконують завдання та заходи профільних міських програм.
Структура управління
НАЗВА

ЄДРПОУ

ТОВАР

ТЕЛЕФОН
1

2-18-98
2-24-47

56-53-24

7-53-35

ПРІЗВИЩЕ
НАЗИВ ІМ’Я
ПО БАТЬ
НАЗИВ

Сінельнік
Сергій
Володимирови
ч

начальник управління
Приймальня

Глоба Анатолій
Борисович

перший заступник
начальника управління

Зінченко Лідія
Євгеніївна

заступник начальника
управління з питань
утримання житлового
фонду

КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА Полтавської міської ради
1

ЖЕО-2

2

Комунальне
підприємство
"Полтаваелектроавт
отранс"
Полтавської міської
ради ( КП
«Полтаваелектроав
тотранс» ПМР)

, 03328511

+

вул. Калініна, 30,
Полтавська обл.,
м. Полтава 36000

63-25-00,
63-08-55,
63-09-09

Ландар
Олександр
Миколайович

+

вул. С. Халтуріна,
10, Полтавська
обл., м. Полтава
36000

7-47-51, 730-74

Зайцев
Євген
Геннадійович

стор. 58 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
КОМУНАЛЬНІ ПІДПРИЄМСТВА Полтавської міської ради
3

КАТП-1628
(Комунальне
автот3ранспортне
підприємство 1628)

, 03351823

4

КОМУНАЛЬНЕ
ПІДПРИЄМСТВО
«Полтавська міська
шляховоексплуатаційна
дільниця»
Полтавської міської
ради ( КП
"ПМШЕД" ПМР )

03351987

Ассенизация,
уборка улиц
и обработка
отходов
Ассенизация,
уборка улиц
и обработка
отходов
Услуги:
Автотранспо
ртные /
Работы по
очистке
помойных и
выгребных
ям и сточных
колодцев
+

вул. Кагамлика,
84, Полтавська
обл., м. Полтава
36000

59-29-17,
59-27-38

вул. Гончарова,
17, Полтавська
обл., м. Полтава
36000

(0532) 6144-56,
(0532) 5974-45

Третяков
Дмитро
Валентинович

ktp1628@polt
ava.ukrtel.net

Шерстюк
Микола
Федорович

6) ситуація з виконанням регіональних та загальнодержавних програм у сфері
дорожнього будівництва. Головним нововеденням на загальнодержавному рівні
стане Державний дорожній фонд, створення якого лобіювалось Міністерством
інфраструктури України. Існування Державного дорожнього фонду передбачене
статтею 3 Закону України від 18.09.1991 року № 1562-XII “Про джерела
фінансування дорожнього господарства України”. Зазначений фонд повинен почати
діяльність з 2018-го року. Він замінить однорічне планування видатків.
Відповідно до Державної цільової економічної програми розвитку автомобільних доріг
загального користування на 2013-2018 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів
України від 11 липня 2013 р. № 696, “продовжується робота з реформування дорожньої
галузі, а саме з 1 січня 2014 р. передбачається передача автомобільних доріг загального
користування місцевого значення із сфери управління Укравтодору до сфери управління
Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та Севастопольської міської
держадміністрацій”.
Крім бюджетних видатків виконкому Полтавської міської ради, в структурі яких є
субвенція з державного бюджету, також як і комунальних підприємств, на території
Полтавської області також діє:
Програма розвитку дорожнього господарства Полтавської області на 2016-2018 роки,
затвердженої рішенням сьомої сесії обласної ради сьомого скликання від 29.04.2016 року
№ 95 (зі змінами від 26.07.2016 року № 162, від 31.01.2017 року № 354):
http://oblrada.pl.ua/ses/7/7/10.pdf, розроблена у т.ч. у відповідності до:
стор. 59 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
1) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2010 р. № 2174-р „Про
схвалення Транспортної стратегії України на період до 2020 року”;
2) Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 р. № 739-р „Деякі
питання реформування системи державного управління автомобільними дорогами
загального користування”, яке внесло зміни до Концепції реформування системи
державного управління автомобільними дорогами загального користування, затвердженої
Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р. № 1096-р
(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1096-2008-%D1%80) та затвердило План заходів щодо
реалізації Концепції реформування системи державного управління автомобільними
дорогами загального користування (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/739-2011%D1%80).
Програма розвитку дорожнього господарства Полтавської області визначила, що “в
програмах районів, міст, селищ та сіл окрім коштів для співфінансування робіт за
обласною Програмою, рекомендовано додатково передбачити кошти для ремонту доріг
загального користування”.
У минулому діяла Програма безпеки дорожнього руху на 2011-2014 роки у Полтавській
області: http://www.institutefl.org/31%20Poltava%20oblast.htm, прийнята Полтавською
обласною радою. У звіті про виконання зведених місцевих бюджетів Полтавської області
можна побачити два головних джерела фінансування:
Код

Разом
планові показники

2

A

9999
90

41034400

Найменування
показника

затверджено
місцевими
радами на
звітний рік з
урахуванням
змін

затверджено
розписом на
звітний рік з
урахуванням
змін

Кошторисні
призначення
на звітний рік
з
урахуванням
змін

1

11

12

13

Субвенція з
державного бюджету
місцевим бюджетам на
будівництво,
реконструкцію,
ремонт та утримання
вулиць і доріг
комунальної власності
у населених пунктах52

78 051 300,
у т.ч.
Полтавський
обласний
бюджет:
24 133 900
16

78 051 300,
у т.ч.
Полтавський
обласний
бюджет:
24 133 900

0,
у т.ч.
Полтавський
обласний
бюджет:
0

14

26 014 678,
у т.ч.
Полтавський
обласний
бюджет:
9 009 375

0

52

Згідно Постанови КМУ № 52 від 19.01.2011 року «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з
державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах» (http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=244020891): «2. Головним
розпорядником субвенції та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Укравтодор .
«3. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації
забезпечують протягом трьох робочих днів з дня внесення змін до місцевих бюджетів подання Укравтодору копій
рішень, у яких визначені відповідні розпорядники коштів місцевих бюджетів.
4. Одержувачами субвенції є служби автомобільних доріг в Автономній Республіці Крим, областях та
м. Севастополі, що є замовниками робіт з будівництва, реконструкції та капітального ремонту вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі —
замовники робіт)». Код субвенції, зг. бюджетної класифікації, затв. Наказом МФУ від 14.01.2011 N 11: 41034400».
Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 470 від 08.07.2015.
стор. 60 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

9999
90

90010200

9999
90

Усього доходів з
урахуванням
міжбюджетних
трансфертів з
державного бюджету

16

0

7 658 501 795

7 658 501 795

300 395 603

7 685 279 101

16

0

7 938 707 583

7 938 707 583

300 395 603

7 937 725 487

16

0

125 666 099,
у т.ч.
Полтавський
обласний
бюджет:
30 669 023

125 666 099,
у т.ч.
Полтавський
обласний
бюджет:
30 669 023

125 893 453,
у т.ч.
Полтавський
обласний
бюджет:
30 669 023

50 965 068,
у т.ч.
Полтавський
обласний
бюджет:
15 858 887,63

16

0

8 157 189 341

8 157 189 341

8 322 026 184

7 521 511 964

90010300

1707
03

9102

9002
01

9102

Усього
Видатки на
проведення робіт,
пов’язаних із
будiвництвом,
реконструкцiїю,
ремонтом та
утриманням
автомобiльних дорiг
Усього видатків без
урахування
міжбюджетних
трансфертів

Проте в останні роки більшість видатків на дорожнє господарство здійснювались за
загальнодержавними бюджетними програмами:
1) в межах яких виконується Державна цільова економічна програма розвитку
автомобільних доріг загального користування на 2013-2018 роки, затверджена
Постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2013 р. № 69653, до прийняття якої
виконувалась Державна програма розвитку автомобільних доріг загального користування
на 2007 – 2011 роки (обліковий код МЕРТ: 075052146), замовлена Державною службою
автомобільних доріг України (Укравтодор), затверджена постановою Кабінету Міністрів
України від 03.08.2005 № 710 та постановою Кабінету Міністрів України від 03.09.2008
№ 768:

КПКВК

Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального
користування та доріг, задіяних до підготовки та проведення в
Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з
3111020 футболу
Погашення зобов'язань за кредитами, отриманими під гарантію
Кабінету Міністрів України на розвиток мережі автомобільних
3111030 доріг загального користування

КПКВК

3131600 Розвиток автомагістралей та реформа дорожнього сектору

КПКВК

У Полтавській області територіальним підрозділом Державного агентства автомобільних
доріг України (ЄДРПОУ: 37641918), Положення про яке затверджене Постановою КМУ
від 10.09.2014 № 439, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра інфраструктури України, є Служба автомобільних
доріг у Полтавській області Державного агентства автомобільних доріг України
(ЄДРПОУ: 25898491, http://www.pl.ukravtodor.gov.ua, адреса: 36039, Полтавська обл.,
53

Для виконання програми потрібні необхідні такі основні матеріально-технічні ресурси: бітум – 4 638,7 тис. тонн;
залізобетон – 1 906,9 тис. куб. метрів; щебінь природний – 126 406,9 тис. куб. метрів; асфальтобетон – 74 781,2 тис.
тонн; цемент – 1 950 тис. тонн; бензин – 430 729 тис. літрів; дизельне пальне – 2 494 053,4 тис. літрів; електроенергія – 1
303 949,1 тис. кВт•год.
стор. 61 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
місто Полтава, вулиця В’ячеслава Чорновола (Куйбишева), будинок 22 А, керівник з
27.05.2013, Кобченко Дмитро Олексійович), заснована Держагентством. Положення про
Службу автомобільних доріг у Полтавській області затверджене наказом Державного
агентства автомобільних доріг України від 12.09.2016 року № 275.
У минклому дорожні роботи виконувались дочірнім підприємством «Полтавський
облавтодор» відкритого акціонерного товариства «Державна акціонерна компанія
«Автомобільні дороги України» (ДП «Полтавський облавтодор» ВАТ «ДАК
«Автомобільні дороги України»)54 (ЄДРПОУ: 32017261, адреса: 36024, Полтавська обл.,
місто Полтава, вул. Куйбишева (В. Чорновола), будинок 22А, тел. 05322 20856, 20810,
факс: 05322 20810). Саме ДП “Полтавський облавтодор” створило 15 районних філій в
Полтавській області, які є юридичними особами приватного права. Однією з філій є
“Полтавський райавтодор” дочірнього підприємства “Полтавський облавтодор”
відкритого акціонерного товариства “Державна акціонерна компанія “Автомобільні
дороги України”, зареєстрована у м. Розсошенці Полтавського району Полтавської області
(ЄДРПОУ: 03446676). Трудові колективи ДП “Полтавський облавтодор” ВАТ “ДАК
“Автомобільні дороги України” зареєстрували декілька профспілкових організацій на
території Полтавської області, які є юридичними особами публічного права.

54

Веб-сторінка: http://www.adu.org.ua.
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Додаток. Витяги з міських цільових програм.

ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА
(дев’ята сесія сьомого скликання)
РІШЕННЯ
від 31 січня 2017 року
Про затвердження Програми
розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою
м. Полтави на 2017 рік
З метою реалізації заходів, спрямованих на виконання «Програми економічного і соціального
розвитку м. Полтава на 2017 рік» та керуючись ст. 91 Бюджетного кодексу України, ст. 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Полтавська міська рада
ВИРІШИЛА:
1.

Затвердити Програму розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Полтави на
2017 рік (додається).

2.

Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань містобудування,
архітектури, розвитку міського господарства, транспорту,розвитку підприємницької діяльності,
розвитку міста, інвестицій, туризму (О. Бєлоножко).

Міський голова

О.Мамай
Додаток до рішення дев’ятої сесії Полтавської
міської ради сьомого скликання від 31 січня
2017 року

Програма
розвитку житлово-комунального
господарства та благоустрою м. Полтави на 2017 рік
ПЕРЕЛІК РОЗДІЛІВ
І. Вступ. Мета програми. Фінансове забезпечення.
ІІ. Капітальний ремонт житлового фонду територіальної громади міста на 2017 рік.
ІІІ. Капітальний, поточний ремонт та утримання об’єктів благоустрою на 2017 рік:
ІІІ.І. Розробка проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи проектів
з послідуючим виконанням робіт з капітального ремонту вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та
елементів благоустрою на 2017 рік;
ІІІ.ІІ. Перелік вулиць доріг, тротуарів, внутрішньо-квартальних, житлових прибудинкових та
інших територій, які потребують поточного ремонту;
ІІІ.ІІІ. Комплексна програма «Світло» з модернізації, поточного ремонту і утримання
електромереж зовнішнього освітлення та засобів регулювання дорожнього руху в місті Полтава на 2017 рік;
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ІІІ.ІV. Утримання місць поховань, як об’єктів благоустрою та похоронно-ритуальне
обслуговування в місті Полтава на 2017 рік (КП «СКПРО»);
ІІІ.V. Поточний ремонт та утримання об’єктів озеленення територій міста Полтави на 2017 рік
(КП «Декоративні культури»);
ІІІ.VI. Санітарна очистка міста Полтави на 2017 рік (КАТП-1628).
ІV. Фінансова підтримка житлово-комунального господарства.
V. Поточний ремонт об’єктів житлового фонду та утримання житлового фонду територіальної
громади міста Полтава на 2017 рік.
V.І Поточний ремонт об'єктів житлового фонду та утримання житлового фонду територіальної
громади міста Полтава на 2017 рік
V.ІІ Утримання житлового фонду територіальної громади міста Полтава на 2017 рік
VІ. Внески в статутні фонди комунальних підприємств, капітальні вкладення.
VІI. Висвітлення діяльності Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету
Полтавської міської ради у засобах масової інформації.
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Програма розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Полтави на 2017 рік, затверджена 31.01.2017 р.
РОЗДІЛ ІІІ.І. Розробка проектно-кошторисної документації та проведення державної експертизи проектів з послідуючим виконанням робіт з реконструкції, капітального ремонту55 вуличнодорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою на 2017 рік
Передбачено фінансування з міського бюджету у розмірі - 151 900,00 тис. грн.

№
п/п

Місцезнаходження56

Орієнтовний
обсяг робіт
м. кв.57

Предмет закупівлі

Переможець

Здійснення технічного
нагляду по об’єкту
«Капітальний ремонт
вулиці Європейська (від
вул. Монастирська до
вул. Київське шосе) у
місті Полтава»

Фізична особапідприємець Пасько
Віталій
Миколайович

Ціна договору,
грн., у т.ч. ПДВ
20%58

Cередньозважені
видатки на квадр.
метр59

КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ60

1

вулиці Європейська
(від вул.
Монастирська до
вул. Київське шосе)
у місті Полтава

94 500

Переможець

1 018 079,03

10,77x

55

Для доріг міст та інших населених пунктів можна спробувати застосовувати визначення, яке для доріг загального користування надають Галузеві будівельні норми
(ГБН) Г.1-218-182:2011 “Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт” затверджено наказом Державної служби автомобільних
доріг України від 23 серпня 2011 року № 301: “5.1 Критерієм для призначення капітального ремонту є такий транспортно-експлуатаційний стан дороги, який не
задовольняє вимогам міцності дорожньої конструкції (дорожній одяг та земляне полотно) та /або безпеки дорожнього руху відповідно до чинних нормативнотехнічних документів”. Джерело: http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/v0301850-11.

56

Відповідно до пункту 5 статті 19 Закону України від 08.09.2005 № 2862-IV “Про автомобільні дороги”, “здійснення статистичного обліку та паспортизації вулиць і доріг міст та
інших населених пунктів” є “основними обов'язками органів місцевого самоврядування у частині управління функціонуванням і розвитком вулиць і доріг міст та інших населених
пунктів”.
57
Показники продукту: площа шляхів, на яких планується провести капітальний ремонт, тис. кв. м.
58
Показники затрат:обсяг видатків на проведення капітального ремонту, тис. грн.
59
Показники ефективності: середня вартість 1 кв. м капітального ремонту, тис. грн.
60

Згідно з пунктом 1 Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів, затвердженого Наказом Мінрегіонбуду від 16.05.2011 № 45 та пунктом 3.2
ДБН А.2.2-3-2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”, будівництво – нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, реставрація та
капітальний ремонт об’єктів будівництва. Тобто як реконструкція (покращення дороги), так і капітальний ремонт (перебудова дороги) є будівництвом.
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№
п/п

2

3

4

5

Місцезнаходження56

вулиці Ватутіна (від
вул. Соборності до
вул. Пушкіна) у місті
Полтава

вулиці 1100-річчя
Полтави

вулиці Глібова у
місті Полтава

вулиці Харчовиків у
місті Полтава

Орієнтовний
обсяг робіт
м. кв.57

2 800

2 650

5 550

21 000

Предмет закупівлі

Виконання робочого
проекту : «Капітальний
ремонт проїзної частини
та елементів
благоустрою вулиці
Ватутіна ( від вул.
Соборності до вул.
Пушкіна) у м. Полтава
Капітальний ремонт
вулиці 1100-річчя
Полтави у місті Полтава
(47000000-7 Будівельні
роботи)
Капітальний ремонт
вулиці Глібова у місті
Полтава (45000000-7
Будівельні роботи)
Здійснення технічного
нагляду по об’єкту
"Капітальний ремонт
вул.Харчовиків у
м.Полтава"
Здійснення технічного
нагляду по об’єкту :
Капітальний ремонт
вулиці Харчовиків у
м.Полтава
Капітальний ремонт
вулиці Харчовиків у
місті Полтава (450000007 Будівельні роботи)

Ціна договору,
грн., у т.ч. ПДВ
20%58

Переможець

Cередньозважені
видатки на квадр.
метр59

ФОП Мягкохліб
Р.С.

Переможець

53 631,30

19,15x

Приватне
підприємство
"Будгарант-7"

Переможець

2 728 540,53

1029,64x

Приватне
підприємство
"Будгарант-7"

Переможець

2 432 063,75

438,21x

ФОП Рожко
Валерій Нарцизович

Переможець

254 553,85

12,12x

ФОП Харченко
А.О.

Переможець

276 904,93

13,19x

Приватне
підприємство
"Будгарант-7"

Переможець

2 818 125,35

134,20x

3 349 584,13

159,50x

Усього видатки на
об'єкті:
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№
п/п

Місцезнаходження56

Орієнтовний
обсяг робіт
м. кв.57

6

вулиці Петра
Дорошенка у місті
Полтава (вулиці
Островського у місті
Полтава)

26 250

7

вулиці Пушкіна (від
просп.
Першотравневий до
вул. Європейська) у
місті Полтава

10 690

Предмет закупівлі

Капітальний ремонт
вулиці Петра Дорошенка
у місті Полтава
(45000000-7)
Капітальний ремонт вул.
Петра Дорошенка у м.
Полтава
Капітальний ремонт
вулиці Петра Дорошенка
у місті Полтава
(45000000-7 Будівельні
роботи)
Усього видатки на
об'єкті:
Здійснення технічного
нагляду по об’єкту
:Капітальний ремонт
вулиці Пушкіна ( від
просп.Першотравневий
до вул. Фрунзе) у
м.Полтава
Капітальний ремонт
вулиці Пушкіна (від
просп. Першотравневий
до вул. Фрунзе) у місті
Полтава (45000000-7
Будівельні роботи)
Усього видатки на
об'єкті:

Ціна договору,
грн., у т.ч. ПДВ
20%58

Переможець

ПП "БУДГАРАНТ7"
Фізична особа
підприємець
Харченко Альона
Олексіївна
Приватне
підприємство
"Будгарант-7"

Очікує
рішення

Cередньозважені
видатки на квадр.
метр59

19 817 440,82

754,95x

Переможець

320 101,88

12,19x

Переможець

16 540 531,92

630,12x

36 678 074,62

1397,26x

ФОП Харченко
А.О.

Переможець

104 729,89

9,80x

Приватне
підприємство
"Будгарант-7"

Переможець

2 516 708,01

235,43x

2 621 437,90

245,22x
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№
п/п

8

9

Місцезнаходження56

вулиці Миру (від
вул. Панянка до вул.
Небесної Сотні) у
місті Полтава

вулиці Шевченка
(від вул. Половка до
вул. Європейська) у
місті Полтава

10

вулиці Шведська у
місті Полтава

11

вулиці Європейська
(від вул. Київське
шосе до межі міста)
у місті Полтава

Орієнтовний
обсяг робіт
м. кв.57

Предмет закупівлі

15 300

17 200

4 100

Виготовлення робочого
проекту на «Капітальний
ремонт вулиці Миру (від
вул. Панянка до вул.
Небесної сотні) у місті
Полтава»
Капітальний ремонт
вулиці Шевченка (від
вул. Половка до вул.
Європейська) у місті
Полтава
Виготовлення робочого
проекту по об'єкту:
"Капітальний ремонт
вулиці Шевченка (від
вул. Половка до вул.
Європейська) у місті
Полтава"
Виконання робочого
проекту : «Капітальний
ремонт вулиці Шведська
у місті Полтава

Ціна договору,
грн., у т.ч. ПДВ
20%58

Переможець

Сумський відділ
комплексного
проектування
Державного
підприємства –
Українського
державного
інституту з
проектування
об’єктів
дорожнього
господарства
«Укрдіпродор»

Переможець

57 447,42

Відмінена.

Cередньозважені
видатки на квадр.
метр59

3,75x

0,00x

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Проектнобудівельна компанія
"Дортранс"

Переможець

92 751,01

ТОВ «Проектнобудівельна компанія
ДОРТРАНС»

Переможець

70 996,63

17,32x

42 750
0,00x

стор. 69 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№
п/п

Місцезнаходження56

12

вулиці Симона
Петлюри (від вул.
Соборності до вул.
Олеся Гончара) у
місті Полтава

13

вулиці Дружби у
місті Полтава

14

вулиці Кучеренка
(від вул. Баленка до
бульв. Нестерова) у
місті Полтава

15

вулиці Уютна (від
вул. Ст. Халтуріна до
пров. Братів
Шеметів) у місті
Полтава

16

17

вулиці Героїв АТО
(від житлового
будинку № 118/2
корп.4 до вул.
Нікітченка) у місті
Полтава
вулиці Садова (від
вул.
Нижньомлинська до
вул. Патріарха
Мстислава) у місті
Полтава

Орієнтовний
обсяг робіт
м. кв.57

19 050

Предмет закупівлі

Ціна договору,
грн., у т.ч. ПДВ
20%58

Переможець

Cередньозважені
видатки на квадр.
метр59

Здійснення технічного
нагляду по об’єкту :
Капітальний ремонт
вул.Симона Петлюри
(від вул.Соборності до
вул. Олеся Гончара) у
м.Полтава

ФОП Харченко
А.О.

Переможець

179 110,97

9,40x

Капітальний ремонт
вулиці Кучеренка (від
вул. Баленка до бульв.
Нестерова) у місті
Полтава (45000000-7
Будівельні роботи)

Приватне
підприємство
"Будгарант-7"

Переможець

1 353 963,41

125,37x

6 650

10 800

3 680
0,00x

1 440

3 550

Виконання робочого
проекту : «Капітальний
ремонт вулиці Героїв
АТО ( від житлового
будинку № 118/2 корп.4
до вул. Нікітченка) у м.
Полтава

ФОП Мягкохліб
Р.С.

Переможець

64 949,65

45,10x

Капітальний ремонт вул.
Садова (від
Нижньомлинська до вул.
Патріатра Мстислава) у
м. Полтава

Физична особа підприємець
Харченко Альона
Олексіївна

Переможець

56 313,76

15,86x

стор. 70 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№
п/п

18
19

20

Місцезнаходження56

вулиці Сковороди у
місті Полтава
вулиці Комарова у
місті Полтава
вулиці В'ячеслава
Чорновола у місті
Полтава

21

вулиці Балакіна у
місті Полтава

22

провулку Братів
Шеметів (від вул.
Симона Петлюри до
вул. Ватутіна) у місті
Полтава

Орієнтовний
обсяг робіт
м. кв.57

Предмет закупівлі

Ціна договору,
грн., у т.ч. ПДВ
20%58

Переможець

3 576

0,00x

14 814

8 100

Cередньозважені
видатки на квадр.
метр59

0,00x
Виготовлення проектнокошторисної
документації на
"Капітальний ремонт
вулиці В'ячеслава
Чорновола у місті
Полтава"
Здійснення технічного
нагляду по об’єкту
«Капітальний ремонт
вулиці В’ячеслава
Чорновола у місті
Полтава»
Капітальний ремонт
вулиці В'ячеслава
Чорновола у місті
Полтава (45000000-7
Будівельні роботи)
Усього видатки на
об'єкті:

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Інжбуддорпроект"

Переможець

53 937,43

6,66x

Фізична особапідприємець Пасько
Віталій
Миколайович

Переможець

143 344,78

17,70x

ПП "БУДГАРАНТ7"

Переможець

6 855 761,35

846,39x

7 053 043,56

870,75x

Переможець

53 674,15

31,57x

Переможець

1 489 945,50

876,44x

5 610

1 700

Виконання робочого
проекту : «Капітальний
ремонт провулку Братів
Шеметів ( від вул.
Ватутіна до вул. Симона
Петлюри) у м. Полтава
Капітальний ремонт
провулку Братів
Шеметів ( від вул.

ФОП Мягкохліб
Р.С.
ТОВ
«ТРАНСРЕСУРСИ»

стор. 71 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№
п/п

23

24

25

Місцезнаходження56

вулиці НечуйЛевицького (від від
вул. Соборності до
вул. Зигіна) у місті
Полтава
вулиці Курчатова
(від вул. Половка до
житлового будинку
№ 11 по вул.
Курчатова) у місті
Полтава

вулиці Курчатова
(від вул. Юрія
Тимошенка
("Тарапуньки") до
житлового будинку
№ 3-а по вул.

Орієнтовний
обсяг робіт
м. кв.57

2 380

4 750

3 750

Предмет закупівлі

Ватутіна до вул. Симона
Петлюри) у місті
Полтава
Усього видатки на
об'єкті:
Капітальний ремонт
проїзної частини та
елементів благоустрою
вулиці НечуйЛевицького (від вул.
Соборності до вул.
Зигіна ) у місті Полтава
Здійснення технічного
нагляду по об’єкту
«Капітальний ремонт
вулиці Курчатова ( від
вул. Половка до
житлового будинку №
11 по вул. Курчатова ) у
місті Полтава»
Капітальний ремонт
вулиці Курчатова (від
вул. Половка до
житлового будинку №11
по вул. Курчатова) у
місті Полтава (450000007)
Усього видатки на
об'єкті:
Здійснення технічного
нагляду по об’єкту
«Капітальний ремонт
вулиці Курчатова ( від
вул. Юрія Тимошенка
(«Тарапуньки») до

Ціна договору,
грн., у т.ч. ПДВ
20%58

Переможець

Cередньозважені
видатки на квадр.
метр59

1 543 619,65

908,01x

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
«Будівельна
компанія «ПолтаваБілд »

Переможець

1 492 117,58

626,94x

Фізична особапідприємець Пасько
Віталій
Миколайович

Переможець

80 749,09

17,00x

ПП "БУДГАРАНТ7"

Переможець

3 949 379,69

831,45x

4 030 128,78

848,45x

76 334,24

20,36x

Фізична особапідприємець Пасько
Віталій
Миколайович

Переможець
стор. 72 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№
п/п

Місцезнаходження56

Орієнтовний
обсяг робіт
м. кв.57

Курчатова) у місті
Полтава

Предмет закупівлі

26

27

28

29

30

вулиці Сапіго у місті
Полтава
вулиці Героївпожежників (від вул.
Маршала Бірюзова
до вул. Харчовиків)
у місті Полтава
вулиці Героїв АТО у
місті Полтава (на
ділянці від
житлового будинку
№118/2 корп. 3 до

Cередньозважені
видатки на квадр.
метр59

житлового будинку № 3а по вул. Курчатова ) у
місті Полтава»
Капітальний ремонт
вулиці Курчатова (від
вул. Юрія Тимошенка
(«Тарапуньки») до
житлового будинку № 3а по вул. Курчатова) у
місті Полтава (450000007)
Усього видатки на
об'єкті:

Павленківської
площі у місті
Полтава
вулиці
Коцюбинського (від
вул. Сінна до вул.
Ватутіна) у місті
Полтава

Ціна договору,
грн., у т.ч. ПДВ
20%58

Переможець

ПП "БУДГАРАНТ7"

Переможець

3 744 615,26

998,56x

3 820 949,50

1018,92x

1 637 349,91

654,94x

1 650

3 230

2 500

Капітальний ремонт
вулиці Сапіго у місті
Полтава (45000000-7 )

ПП "БУДГАРАНТ7"

Переможець

9 350

1 500

стор. 73 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№
п/п

31

32

33

34

Місцезнаходження56

житлового будинку
№114 корп. 2) з
улаштуванням
зупинки
громадського
транспорту та
майданчика для
паркування
транспортних засобів
вулиці Стрітенської
(на ділянці від вул.
Шевченка до вул.
Нижньомлинської) з
улаштуванням
майданчика для
паркування
транспортних засобів
вулиці Небесної
Сотні (від вул.
Анатолія Кукоби до
просп.
Першотравневий) у
місті Полтава
вулиці Агітаційна
(від вул. Зоологічна
до вул.
Адміністративна) у
місті Полтава
вулиці Генерала
Духова у місті
Полтава

Орієнтовний
обсяг робіт
м. кв.57

Предмет закупівлі

Ціна договору,
грн., у т.ч. ПДВ
20%58

Переможець

Cередньозважені
видатки на квадр.
метр59

3 200

14 200

3 170

4 500

Капітальний ремонт
вулиці Агітаційна (від
вул.. Степова до вул..
Зоологічна) в м. Полтава
Здійснення технічного
нагляду по об’єкту
«Капітальний ремонт
вулиці Генерала Духова
у місті Полтава»
Капітальний ремонт
вулиці Генерала Духова

ТОВ "БК Полтавабілд"
Фізична особапідприємець Пасько
Віталій
Миколайович
ПП "БУДГАРАНТ7"

Переможець

1 449 668,74

457,31x

Переможець

54 112,97

12,03x

Переможець

2 671 640,24

593,70x

стор. 74 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№
п/п

Місцезнаходження56

Орієнтовний
обсяг робіт
м. кв.57

Предмет закупівлі

у місті Полтава
(45000000-7 )
Капітальний ремонт
вулиці Генерала Духова
у місті Полтава
(45000000-7 )
Усього видатки на
об'єкті:
35
36
37
38

39

40
41

вулиці Новобудовна
у місті Полтава
вулиці Грабинівська
у місті Полтава
провулку Донецький
у місті Полтава
вулиці Лісозахисна у
місті Полтава

проспекту Миру у
місті Полтава

вулиці Квітки Цісик
у місті Полтава
вулиці Героївчорнобильців (від
вул. Європейська до
вул Сінна) у місті

Ціна договору,
грн., у т.ч. ПДВ
20%58

Переможець

Відхилено

Cередньозважені
видатки на квадр.
метр59

0,00x
2 725 753,21

605,72x

Переможець

72 050,72

1,81x

Переможець

158 662,27

33,63x

7 125
6 985
1 675
5 400

Виготовлення робочого
проекту на «Капітальний
ремонт проспекту Миру
у місті Полтава»

Сумський відділ
комплексного
проектування
Державного
підприємства –
Українського
державного
інституту з
проектування
об’єктів
дорожнього
господарства
«Укрдіпродор»

Здійснення технічного
нагляду по об’єкту
«Капітальний ремонт
вулиці Героїв -

Фізична особапідприємець Пасько
Віталій
Миколайович

39 720

6 783
4 718

стор. 75 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№
п/п

Місцезнаходження56

Орієнтовний
обсяг робіт
м. кв.57

Полтава

Предмет закупівлі

42

43

Cередньозважені
видатки на квадр.
метр59

чорнобильців (від вул.
Європейська до вул.
Сінна) у місті Полтава»
Капітальний ремонт
вулиці Героївчорнобильців (від вул.
Європейська до вул.
Сінна) у місті Полтава
(45000000-7 Будівельні
роботи)
За виконання робочого
проекту на «Капітальний
ремонт вулиці Героївчорнобильців ( від вул.
Європейська до вул.
Сінна) у м. Полтава
Усього видатки на
об'єкті:

вулиці Пилипа
Орлика у місті
Полтава
бульвару Богдана
Хмельницького (від
проспекту Миколи
Вавилова до вулиці
Головка) у місті
Полтава

Ціна договору,
грн., у т.ч. ПДВ
20%58

Переможець

ПП "БУДГАРАНТ7"

Переможець

7 785 367,21

1650,14x

Фізична особапідприємець
Мягкохліб Роман
Сергійович

Переможець

56 000

11,87x

8 000 029

1695,64x

1 329 959,58

282,97x

9 990

4 700

Капітальний ремонт
бульвару Богдана
Хмельницького (від
просп.М.Вавілова до
вул. Головка) у м.
Полтава І черга
Капітальний ремонт
бульвару Богдана
Хмельницького (від
проспекту Миколи
Вавілова до вулиці
Головка) у місті Полтава
(ІІ черга) (45000000-7)

ПБП Ремтехнал

Переможець

Відхилено
стор. 76 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№
п/п

Місцезнаходження56

44

провулку Братів
Зерових (від вул.
Героїв АТО до
бульв. Щепотьєва) у
місті Полтава

Орієнтовний
обсяг робіт
м. кв.57

1 900

45

вулиці Ветеринарна
у місті Полтава

46

вулиці Овочева (від
вул. Шевченка до
будинку за адресою
вул. Овочева №5) у
місті Полтава

2 000

вулиці Верховинця у
місті Полтава

3 600

48

вулиці Тимірязєва
(від вул. Шевченка
до пров.
Перекопський) у
місті Полтава

2 240

49

вулиці Кагамлика у
місті Полтава

4 000

47

Предмет закупівлі

Капітальний ремонт
провулку Братів Зерових
(від вул. Героїв АТО до
бульвару Щепотьєва) у
місті Полтава (450000007)
Виконання робочого
проекту : «Капітальний
ремонт провулку Братів
Зерових ( від вул. Героїв
АТО до бульвару
Щепотьєва) у м. Полтава
Усього видатки на
об'єкті:

Ціна договору,
грн., у т.ч. ПДВ
20%58

Переможець

Cередньозважені
видатки на квадр.
метр59

ПП "БУДГАРАНТ7"

Переможець

3 135 450,71

1650,24x

ФОП Мягкохліб
Р.С.

Переможець

59 032,22

31,07x

3 194 482,93

1681,31x

5 460
Капітальний ремонт
вулиці Овочева (від вул.
Шевченка до будинку за
адресою вул. Овочева
№5) у місті Полтава
(45000000-7 )
Капітальний ремонт
вулиці Верховинця у
місті Полтава
Капітальний ремонт
вулиці Тимірязєва(від
вул.О.Гончара до
житлового будинку за
адресою вул.Мироненка
№39/3)

ПП "БУДГАРАНТ7"

Переможець

1 692 490,85

846,25x

ТОВ Будівельник
2016

Переможець

1 417 405,96

393,72x

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Будівельник 2016"

Переможець

623 023,46

278,14x

стор. 77 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№
п/п

Місцезнаходження56

50

вулиці Дмитра
Коряка (від вул.
Шевченка до вул.
Пушкіна) у місті
Полтава

51

52

53

Орієнтовний
обсяг робіт
м. кв.57

2 000

вулиці
Нижньомлинська
(від вул. Стрітенська
до вул. Садова) у
місті Полтава

4 900

вулиці Овочева (від
вул. Квітки Цісик до
будинку за адресою
вул. Овочева №4) у
місті Полтава

2 030

вулиці Богдана
Хмельницького з
улаштуванням
майданчика для
паркування
транспортних засобів

4 000

Предмет закупівлі

Здійснення технічного
нагляду по об’єкту
«Капітальний ремонт
вулиці Дмитра Коряка (
від вул. Шевченка до
вул. Пушкіна ) у місті
Полтава»
Капітальний ремонт
вулиці Дмитра Коряка
(від вул. Шевченка до
вул. Пушкіна) у місті
Полтава (45000000-7
Будівельні роботи)
Усього видатки на
об'єкті:
Капітальний ремонт
вулиці Нижньомлинська
( від вул. Стрітенська до
вул. Садова) у місті
Полтава
Капітальний ремонт
вулиці Овочева (від вул.
Квітки Цісик до будинку
за адресою вул. Овочева
№4) у місті Полтава
(45000000-7 )

Капітальний ремонт
вулиці Богдана
Хмельницького з
улаштуванням
паркування
транспортних засобів у

Ціна договору,
грн., у т.ч. ПДВ
20%58

Переможець

Cередньозважені
видатки на квадр.
метр59

Фізична особапідприємець Пасько
Віталій
Миколайович

Переможець

60 347,28

30,17x

ПП "БУДГАРАНТ7"

Переможець

2 900 454,86

1450,23x

2 960 802,14

1480,40x

ТОВ Будівельник
2016

Переможець

1 417 405,96

289,27x

ПП "БУДГАРАНТ7"

Переможець

1 888 118,24

930,11x

Переможець

1 498 504,44

374,63x

Приватне
підприємство
«Будгарант-7»

стор. 78 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№
п/п

54

55

56

Місцезнаходження56

Орієнтовний
обсяг робіт
м. кв.57

Предмет закупівлі

у місті Полтава

місті Полтава.
Коригування

бульвару Богдана
Хмельницького (від
вул. О.Бідного до
вул.
Б.Хмельницького) у
місті Полтава
вулиці О.Бідного у
місті Полтава

Капітальний ремонт
бульвару Богдана
Хмельницького ( від
вул. О.Бідного до вул.
Б.Хмельницького ) у
місті Полтава

проспекту Миколи
Вавилова у місті
Полтава

4 000

вулиці Головка у
місті Полтава

Приватне
підприємство
«Будгарант-7»

Cередньозважені
видатки на квадр.
метр59

Переможець

1 292 620,87

323,16x

Переможець

59 818,87

11,96x

Переможець

97 272,22

27,79x

4 000

5 000
Виконання робочого
проектуна "Капітальний
ремонт проспекту
Миколи Вавилова у
місті Полтава"

57

Ціна договору,
грн., у т.ч. ПДВ
20%58

Переможець

3 500
Виконання робочого
проекту : «Капітальний
ремонт вулиці Головка у
м. Полтава

Сумський відділ
комплексного
проектування
Державного
підприємства –
Українського
державного
інституту з
проектування
об’єктів
дорожнього
господарства
«Укрдіпродор»
Державне
підприємство Український
Державний інститут
з проектування
об"єктів
дорожнього
господарства
УКРДІПРОДОР
Сумський відділ

стор. 79 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№
п/п

Місцезнаходження56

Орієнтовний
обсяг робіт
м. кв.57

Предмет закупівлі

Ціна договору,
грн., у т.ч. ПДВ
20%58

Переможець

Cередньозважені
видатки на квадр.
метр59

комплексного
проектування

58

59

60

61

вулиці Юрія
Тимошенка
("Тарапуньки") у
місті Полтава

вулиці Зіньківська
(від площі Зигіна до
залізничного
переїзду) у місті
Полтава
вулиці Панфілова
(від вул. Дослідна до
Йосифа Гофмана) у
місті Полтава
вулиці Ярошенка у
місті Полтава

3 200

17 400

Здійснення технічного
нагляду по об’єкту
«Капітальний ремонт
вулиці Юрія Тимошенка
("Тарапуньки") у місті
Полтава»
Капітальний ремонт
вулиці Юрія Тимошенка
("Тарапуньки") у місті
Полтава (45000000-7 )
Усього видатки на
об'єкті:
Виготовлення робочого
проекту на «Капітальний
ремонт вулиці
Зіньківська (від площі
Зигіна до залізничного
переїзду) у місті
Полтава»

Фізична особапідприємець Пасько
Віталій
Миколайович

Переможець

112 093,95

35,03x

ПП "БУДГАРАНТ7"

Переможець

5 495 951,59

1717,48x

5 608 045,54

1752,51x

Переможець

88 164,43

5,07x

Переможець

440 085,04

97,80x

ТОВ
"Інжбуддорпроект

4 200

4 500

Капітальний ремонт
вулиці Ярошенка у місті

Приватне
підприємство

стор. 80 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№
п/п

Місцезнаходження56

Орієнтовний
обсяг робіт
м. кв.57

Предмет закупівлі

Полтава. Коригування

62

63

64

вулиці Чураївни у
місті Полтава

вулиці
Комарницького у
місті Полтава

вулиці Гетьмана у
місті Полтава

8 500

Капітальний ремонт
вулиці Ярошенка у
м.Полтава
Усього видатки на
об'єкті:
За виконання робочого
проекту на «Капітальний
ремонт вулиці Чураївни
у місті Полтава» з
проведенням експертизи
кошторисної частини
робочого проекту.
Капітальний ремонт
вулиці Чураївни у місті
Полтава (45000000-7)

65

Cередньозважені
видатки на квадр.
метр59

«Будгарант-7»

ФОП Шеремет
Павло Сергійович

Товариство з
обмеженою
відповідальністю
"Інжбуддорпроект"

Переможець

857492,55

190,55x

1 297 577,59

288,35x

Переможець

72 620,32

8,54x

Переможець

69 697,87

14,67x

Відхилено

2 600

4 750
Виконання робочого
проекту : «Капітальний
ремонт вулиці Гетьмана
у м. Полтава

вулиці Глущенка у
місті Полтава

Ціна договору,
грн., у т.ч. ПДВ
20%58

Переможець

Державне
підприємство Український
Державний інститут
з проектування
об"єктів
дорожнього
господарства
УКРДІПРОДОР
Сумський відділ
комплексного
проектування

5 250
стор. 81 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№
п/п

Місцезнаходження56

66

вулиці Зелена у місті
Полтава

67
68
69
70
71
72
73
74
75

76

вулиці Жанни
Северін у місті
Полтава
вулиці Бугрова у
місті Полтава
вулиці Локомотивна
у місті Полтава
вулиці Харківська у
місті Полтава
вулиці Ползунова у
місті Полтава
вулиці Деповська у
місті Полтава
провулку Бугровий у
місті Полтава
провулку Вагонний у
місті Полтава
провулку
Грабинівський у
місті Полтава
зливної каналізації
по вулиці Курчатова
біля будинку № 15
довжиною 100 м у
місті Полтава

Орієнтовний
обсяг робіт
м. кв.57

Предмет закупівлі

Ціна договору,
грн., у т.ч. ПДВ
20%58

2 500

Виконання робочого
проекту на «Капітальний
ремонт вулиці Зелена у
м. Полтава»

Фізична особапідприємець
Мягкохліб Роман
Сергійович

Переможець

83 638,60

33,46x

Капітальний ремонт
вулиці Реміснича у місті
Полтава. Коригування

Приватне
підприємство
«Будгарант-7»

Переможець

448 197,36

128,06x

Виконання робочого
проекту : «Капітальний

ФОП Мягкохліб
Р.С.

Переможець

70 567,05

4,70x

Переможець

Cередньозважені
видатки на квадр.
метр59

6 600
1 600
3 600
3 000
11 200
3 250
1 600
3 900
2 400

500

77

вулиці Реміснича у
місті Полтава

3 500

78

вулиці Героїв
Сталінграду (від вул.

15 000

стор. 82 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№
п/п

Місцезнаходження56

Орієнтовний
обсяг робіт
м. кв.57

Нікітченка до вул.
Великотирнівська) у
місті Полтава

79

80

вулиці Новобудовна
у місті Полтава
вулиці Пушкіна (від
вул. Халтуріна до
вул. Сінної) у місті
Полтава

Предмет закупівлі

Ціна договору,
грн., у т.ч. ПДВ
20%58

Переможець

Cередньозважені
видатки на квадр.
метр59

ремонт вулиці Героїв
Сталінграду ( від вул.
Нікітченка до вул.
Великотирнівська) у м.
Полтава
6 300

5 000

Здійснення технічного
нагляду по об’єкту
:Капітальний ремонт
вулиці Пушкіна ( від
просп.Першотравневий
до вул. Фрунзе) у
м.Полтава
Капітальний ремонт
вулиці Пушкіна (від
просп. Першотравневий
до вул. Фрунзе) у місті
Полтава (45000000-7
Будівельні роботи)
Усього видатки на
об'єкті:

ФОП Харченко
А.О.

Переможець

104 729,89

20,95x

Приватне
підприємство
"Будгарант-7"

Переможець

2 516 708,01

503,34x

2 621 437,90

524,29x

307 510,54

61,50x

РЕКОНСТРУКЦІЯ
81

82

вулиці КолективнаОгнівська у місті
Полтава

15 030

вулиці Нікітченка у
місті Полтава

10 890

Реконструкція вулиці
Колективна-Огнівська у
місті Полтава
Здійснення технічного
нагляду за виконанням
робіт по об’єкту:
«Реконструкція вулиці
Нікітченка» у місті
Полтава (коригування)

Переможець
Фізична особапідприємець Пасько
Віталій
Миколайович

Переможець

стор. 83 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№
п/п

Місцезнаходження56

Орієнтовний
обсяг робіт
м. кв.57

Предмет закупівлі

Реконструкція вулиці
Нікітченка у місті
Полтава (45000000-7 )
Усього видатки на
об'єкті:
83

84

вулиці Симона
Петлюри (від вул.
Олеся Гончара до
вул. Огнівська) у
місті Полтава
вулиці Соборності
(від вул. Маршала
Бірюзова до вул.
Сінна) у місті
Полтава
Всього:

Ціна договору,
грн., у т.ч. ПДВ
20%58

Переможець

ПАТ
"УПРАВЛІННЯ
МЕХАНІЗАЦІЇ
БУДІВНИЦТВА
№23"

Переможець

Cередньозважені
видатки на квадр.
метр59

15 039 989,7

3008,00x

15 347 500,24

3069,50x

8 960

40 000

706 896

121 836 826

172,35x

Розділ ІІІ.ІІ. Перелік вулиць, доріг, тротуарів, внутрішньо-квартальних, житлових, прибудинкових та інших територій, які потребують поточного ремонту61.
Передбачено фінансування на проведення поточного ремонту62 вулиць, доріг, тротуарів, внутрішньо-квартальних, житлових, прибудинкових та інших територій з міського бюджету у розмірі - 30 000
тис. грн.
61

Поточний ремонт (“латання дірок”) не вважається будівництвом, оскільки згідно з пунктом 1 Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів,
затвердженого Наказом Мінрегіонбуду від 16.05.2011 № 45 та пунктом 3.2 ДБН А.2.2-3-2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”, будівництво –
нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення, реставрація та капітальний ремонт об’єктів будівництва.
62
Для доріг міст та інших населених пунктів можна спробувати застосовувати визначення, яке для доріг загального користування надають Галузеві будівельні норми
(ГБН) Г.1-218-182:2011 “Ремонт автомобільних доріг загального користування. Види ремонтів та переліки робіт” затверджено наказом Державної служби автомобільних
доріг України від 23 серпня 2011 року № 301: “6.1 Поточний середній ремонт виконується комплексно відповідно до проектно-кошторисної або кошторисної
документації, яка складається на підставі дефектного акту або матеріалів інженерних вишукувань чи обстежень та затверджується замовником”. Джерело:
http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/v0301850-11.
стор. 84 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№

Місцезнаходження 63

Орієнтовний
обсяг робіт
(м. кв.) 64

Предмет закупівлі
1

вул. Катерини
Скаржицької

2300

2

вул. Наукова

1700

3

вул. Тобілевича

2100

4

вул. Опитна

6300

5

пров. Дмитра Квітки

1500

6

бульв. Нестерова

600

7

вул. Данила
Апостола

8

пров. Візничий

800

9

вул. Вільямса

200

10

бульв. Богдана
Хмельницького

11

пров. Парашутний

12

вул. 23 Вересня

3 800

13

вул. Монастирська

4 000

Ціна
договору,
грн., у т.ч.
ПДВ 20%65

Переможець

Cередньозважені
видатки на
квадр. метр66

5 000

3 100
550

Поточний ремонт вулиці 23 Вересня у місті Полтава

Приватне підприємство
"Будгарант-7"

63

Переможець

63 709,57

Відповідно до пункту 5 статті 19 Закону України від 08.09.2005 № 2862-IV “Про автомобільні дороги”, “здійснення статистичного обліку та паспортизації вулиць і доріг міст та
інших населених пунктів” є “основними обов'язками органів місцевого самоврядування у частині управління функціонуванням і розвитком вулиць і доріг міст та інших населених
пунктів”.
64
Показники продукту: площа шляхів, на яких планується провести поточний ремонт, тис. кв. м.
65
Показники затрат: обсяг видатків на проведення поточного ремонту, тис. грн.
66
Показники ефективності: середня вартість 1 кв. м поточного ремонту, тис. грн.
стор. 85 з 137

16,77x

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№

Місцезнаходження 63

Орієнтовний
обсяг робіт
(м. кв.) 64

Предмет закупівлі
14

пров. Косий

15

пров. 1-й Веселий

300

16

вул. Федора Моргуна

500

17

вул. Довга

890

18

вул. 3-й Проспект

19

вул. 9-го Січня

6 000
960

вул. Агітаційна

3 000

21

вул. Степова

3 500

22

вул. Гожулівська

4 000

23

вул. Горова

3 200

24

вул. Новобудовна

2 850

вул. Володимира
Степанюка

Переможець

Cередньозважені
видатки на
квадр. метр66

1 500

20

25

Ціна
договору,
грн., у т.ч.
ПДВ 20%65

1 000

26

пров. Стешенка

2 500

27

вул. Театральна

4 200

Поточний ремонт тротуару по вулиці Агітаційна в м.
Полтава

Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Будівельна компанія
"Полтава-Білд"

Переможець

199 865,09

66,62x

Поточний ремонт проїзної частини
пров.Променистий,вул. В.Степанюка, в. Ланова, пров.
Поетичний, вул. Зоологічна, вул. Артільна, провул.
Класичний, пров. Кореспонденський, вул.Івана
Шемякіна у м.Полтава

ТОВ БК Полтава-Білд

Переможець

146 879,11

146,88x

стор. 86 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№

Місцезнаходження 63

Орієнтовний
обсяг робіт
(м. кв.) 64

Предмет закупівлі
28

вул. 9-го Травня

вул. Автобазівська

700

30

вул. Коломенська

2 850

31

вул. Адміністративна

1 500

32

вул. Жуківська

33

вул. Залізна

1 000

34

вул. Алмазна

500

35

вул. Черкаська

36
37
38

вул. Симона
Петлюри
вул. Січових
Стрільців
вул. Балакіна

Переможець

149 300,15

281,70x

Поточний ремонт вулиці Балакіна у м. Полтава

Приватне підприємство
«Будгарант-7»

Переможець

57 150,19

5,60x

Приватне підприємство
«Будгарант-7»

Переможець

57 150,19

15,88x

ТОВ БК Полтава-Білд

Переможець

182 931,19

91,47x

1 100
4 100
170
10 200

вул. Горького

560

40

вул. Грабчака

290

41

вул. Балакіна

3 600

вул. Баленка

Поточний ремонт вулиці 9 травня у місті Полтава

500

39

42

Переможець

Cередньозважені
видатки на
квадр. метр66

Товариство з обмеженою
відповідальністю
«Будівельник 2016»

530

29

Ціна
договору,
грн., у т.ч.
ПДВ 20%65

2 000

Поточний ремонт вулиці Балакіна у м. Полтава
Поточний ремонт тротуару по вулиці Баленка з
улаштуванням майданчика для паркування
транспортних засобів у місті Полтава

стор. 87 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№

Місцезнаходження 63

Орієнтовний
обсяг робіт
(м. кв.) 64

Предмет закупівлі
43
44
45

вул. Баяна
вул.
Великорогізнянська
вул. Степового
Фронту

Переможець

800
1 200
4 000

46

вул. Жанни Северін

6 300

47

вул. Ставицького

48

вул. Велика

1 000

49

вул. Низова

3 000

50

вул. Ветеринарна

3 600

51

вул. Короленка

400

52

вул. Балтійська

6 500

53

вул. Котляревського

3 000

54

вул. Визволення

2 400

55

вул. Озерна

2 250

56

вул. Вузька

230

57

Воскресенський узвіз

150

58

вул. В'ячеслава
Чорновола

59

вул. Героїв Праці

60

вул. Гегоїв
Сталінграду

680

2 700
500
12 400
стор. 88 з 137

Ціна
договору,
грн., у т.ч.
ПДВ 20%65

Cередньозважені
видатки на
квадр. метр66

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№

Місцезнаходження 63

Орієнтовний
обсяг робіт
(м. кв.) 64

Предмет закупівлі
61

вул. Гагаріна

700

62

вул. Новаторська

800

63

вул. Генерала Духова

600

64

вул. Стрітенська

4 100

65

вул. Грабинівська

2 800

66

вул. Коцюбинського

700

67

вул. Глібова

930

68

вул. Анатолія Кукоби

2 000

69

вул. Пилипа Орлика

3 100

Поточний ремонт вулиці Пилипа Орлика у м. Полтава
70

вул. Гончарова

1 500

71

вул. Гребінки

1 100

72

вул. Гребінківська

73

вул. Довженка

1 250

74

вул. Дослідна

8 300

75

вул. Загородня

130

76

вул. Зелений Острів

250

77

вул. Катерини
Скаржинської

570

Ціна
договору,
грн., у т.ч.
ПДВ 20%65

Переможець

Приватне підприємство
«Будгарант-7»

300

стор. 89 з 137

Переможець

93 723,89

Cередньозважені
видатки на
квадр. метр66

30,23x

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№

Місцезнаходження 63

Орієнтовний
обсяг робіт
(м. кв.) 64

Предмет закупівлі
78

вул. Чорноглазівська

1 000

79

вул. Зигіна

4 700

80

вул. Лисенка

7 800

81

вул. Ломоносова

700

82

вул. Шишацька

1 000

83

вул. Патріарха
Мстислава

6 300

84

вул. Кагамлика

1 700

85

вул. Рибчанська

1 000

86

вул. Бугрова

1 850

87

вул. Софії
Ковалевської

200

88

вул. Івана Мазепи

89

вул. Квітуча

90

вул. Волонтерська

2 370

91

вул. Саші Путрі

1 100

92

пров. Братів Зерових

1 000

93

вул. Славна

1 000

Ціна
договору,
грн., у т.ч.
ПДВ 20%65

Переможець

Cередньозважені
видатки на
квадр. метр66

6 550
700

Поточний ремонт вулиці Волонтерська в м.Полтава

Товариство з обмеженою
відповідальністю "БК
Полтава-Білд"

стор. 90 з 137

Переможець

199 924,75

84,36x

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№

Місцезнаходження 63

Орієнтовний
обсяг робіт
(м. кв.) 64

Предмет закупівлі
94

пров. Латишева

500

95

вул. Покровська

1 000

96

вул. Ковпака

9 000

97

вул. Колективна

2 850

98

вул. Тіньова

3 000

99

пров. Вічний

600

100

вул. Крамського

250

101

вул. Локомотивна

3 125

102

вул. Героїв АТО

18 900

Поточний ремонт вулиці Героїв АТО у м. Полтава
103
104

вул. Олександра
Бідного
вул. Євгена
Северстюка

Переможець

Приватне підприємство
«Будгарант-7»

1 400
200

105

вул. Чураївни

106

вул. Шолом
Алейхема

6 000

107

пров. Бугровий

9 675

108

вул. Курчатова

800

109

вул. Освітянська

700

Ціна
договору,
грн., у т.ч.
ПДВ 20%65

700

стор. 91 з 137

Переможець

129 173,17

Cередньозважені
видатки на
квадр. метр66

6,83x

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№

Місцезнаходження 63

Орієнтовний
обсяг робіт
(м. кв.) 64

Предмет закупівлі
110

вул. Кучеренка

500

111

вул. Лялі Убийвовк

430

112

вул. Лавчанська

1 500

113

вул. Головка

2 300

114

вул. Сосюри

1 000

115

пров. Лєрмонтова

300

116

пров. Зїзжий

230

117

пров. 1-й Робочий

200

118

вул. Лугова

3 800

119

пров Вагонний

3 775

120

вул. Олени Пчілки

250

121

вул. Ляхова

800

122

пров. Грабинівський

123

вул. Львівська

600

124

вул. Маршала
Бірюзова

7 800

125

вул. Рудчанська

126

вул. Єлізавети
Милорадович

1 500

127

вул. Макаренка

150

Поточний ремонт тротуару по вул.Ляхова в м.Полтава

Ціна
договору,
грн., у т.ч.
ПДВ 20%65

Переможець

ТОВ БК Полтава-Білд

3 275

430

стор. 92 з 137

Переможець

163 470,65

Cередньозважені
видатки на
квадр. метр66

204,34x

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№

Місцезнаходження 63

Орієнтовний
обсяг робіт
(м. кв.) 64

Предмет закупівлі
128

вул. Федора
Матвієнка

2 100

129

вул. Клінкерна

1 500

130

вул. Коваля

310

131

вул. Матросова

500

132

просп.
Першотравневий

1 500

133

пров. Донецький

670

134

пров. Ягідний

200

135

вул. Медична

900

136

вул. Мироненка

450

137

вул. Семафорна

900

138

вул. Миру

1 500

139

вул. Комарова

9 500

140

вул. Комбайнерів

200

141

вул. Михайліченка

300

142

пров. 1-й Трубний

300

143

вул. Міщенка

170

144

вул. Новий Базар

2 600

145

вул. Михайла
Грушевського

2 500

Переможець

стор. 93 з 137

Ціна
договору,
грн., у т.ч.
ПДВ 20%65

Cередньозважені
видатки на
квадр. метр66

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№

Місцезнаходження 63

Орієнтовний
обсяг робіт
(м. кв.) 64

Предмет закупівлі
146

вул. Квітки Цісик

147

вул. Князя Ігоря
Святославича

230

148

пров. Яблуневий

400

149

вул. Деповська

150

вул. Нечуя
Левицького

151

вул. Пересічна

1 200

152

вул.
Нижньомлинська

1 550

153

вул. Докучаєва

450

154

вул. Соборності

29 000

155

вул. Набережна

2 900

156

вул. Навроцького

Ціна
договору,
грн., у т.ч.
ПДВ 20%65

Переможець

Cередньозважені
видатки на
квадр. метр66

1 000

Поточний ремонт вул.Князя Ігоря Святославовича у
м.Полтава

ТОВ Будівельник 2016

Переможець

59 082,72

256,88x

Поточний ремонт вул.Набережна у м.Полтава

ТОВ БК Полтава-Білд

Переможець

116 549,68

40,19x

Фізична особа-підприємець
Мальований Ю. М.

Переможець

66714,99

83,39x

1 200
140

800

157

вул. Огнівська

1 500

158

вул. Петра
Дорошенка

1 500

159

вул. Панфілова

160

вул. Кожевна

Поточний ремонт по герметизації стиків стін
житлового будинку за адресою
вул..Навроцького,17,кв.11,12,
13,14,15,22,23,24,25,26,27,31,32,33,34,35,36,38,39,46,48,
62,63,66,71,73,78,79,80,87,93,95,101,105,106,107,113,
114,115,118 у м. Полтава

0

0

470
2 400
стор. 94 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№

Місцезнаходження 63

Орієнтовний
обсяг робіт
(м. кв.) 64

Предмет закупівлі
161

вул. Володимира
Козака

3 600

162

вул. Панянка

6 500

163

вул. Патріотична

1 230

164

вул. Південна

3 000

165

вул. Небесної Сотні

17 000

166

вул. Лесі Українки

850

167

вул. Героїв Крут

2 000

168

вул. Комарницького

1 100

169

вул. Юрія
Тимошенка
("Тарапуньки")

170

вул. Петра Юрченка

171

вул. Михайла
Драгоманова

150

172

вул. Половка

10 000

173

пров. Барвистий

1 600

174

пров. СвятоМакаріївський

175

вул. Раїси Кириченко

7 600

176

вул. Садова

3 400

177

вул. Серьогіна

700

Поточний ремонт вулиці Юрія Тимошенка
(«Тарапунька») у м. Полтава

Ціна
договору,
грн., у т.ч.
ПДВ 20%65

Переможець

Приватне підприємство
«Будгарант-7»

4 600

500

500

стор. 95 з 137

Переможець

55 781,92

Cередньозважені
видатки на
квадр. метр66

79,69x

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№

Місцезнаходження 63

Орієнтовний
обсяг робіт
(м. кв.) 64

Предмет закупівлі
178

вул. Сінна

17 500

179

вул.
Великотирнівська

18 000

180

вул. Ватутіна

2 000

181

вул. Сковороди

4 000

182

Подільський узвіз

600

183

пров. Бистрівський

600

184

вул. Сортувальна

185

пров. Механізаторів

186

вул. Гоголя

1 100

187

вул. Спартака

4 100

188

вул. Станіславського

189

вул. Героївпожежників

190

вул. Василя Капніста

500

191

пров. Лева Вайнгорта

5 340

192

вул. Тунельна

3 230

193

вул. Уютна

194

вул. Фурманова

1 600

195

вул. Гетьмана

2 000

Переможець

3 000
500

200
3 500

430

стор. 96 з 137

Ціна
договору,
грн., у т.ч.
ПДВ 20%65

Cередньозважені
видатки на
квадр. метр66

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№

196
197
198

Місцезнаходження 63

вул. Європейська до
межі міста
вул. Степана
Халтуріна
пров. Степана
Халтуріна

Орієнтовний
обсяг робіт
(м. кв.) 64

16 000

Предмет закупівлі
Поточний ремонт тротуарів по вул. Європейська у
м.Полтава

Переможець
ТОВ Будівельник 2016

3 000
550

199

вул. Пушкарівська

200

вул. Пушкіна

12 480

201

вул. Харківська

1 100

202

вул. Фруктова

3 630

203

вул. Харчовиків

2 000

204

вул. Хлібозаводська

800

205

пров. Фруктовий

600

206

вул. Хвойна

300

207

вул. Ціолковського

3 100

208

вул. Чайковського

270

209

вул. Героївчорнобильців

210

вул. Остроградського

211

вул. Глущенка

1 600

212

вул. Овочева

1 000

213

вул. Панаса Мирного

1 000

Ціна
договору,
грн., у т.ч.
ПДВ 20%65

900

3 500
350

стор. 97 з 137

Переможець

174 507,50

Cередньозважені
видатки на
квадр. метр66
10,91x

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№

Місцезнаходження 63

Орієнтовний
обсяг робіт
(м. кв.) 64

Предмет закупівлі
214

вул. Дмитра Коряка

750

215

вул. Чорнухинська

500

216

вул. Червнева

500

217
218

вул. Шведська
Могила
вул. Олександра
Лютого

Переможець

670
2 300

219

вул. Шведська

6 650

220

вул. Шевченка

5 000

221

бульв. Щепотьєва

5 500

222

вул. Юрія
Кондратюка

223

вул. Підмонастирська

1 000

224

вул. Ползунова

4 410

225

вул. Нікітченка

1 200

226

бульвар Юрія
Побєдоносцева

510

227

вул. Яківчанська

228

вул. Яценка

90

229

вул. Ягідна

250

230

Майдан
Незалежності

200

16 300

3 500

стор. 98 з 137

Ціна
договору,
грн., у т.ч.
ПДВ 20%65

Cередньозважені
видатки на
квадр. метр66

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№

Місцезнаходження 63

Орієнтовний
обсяг робіт
(м. кв.) 64

Предмет закупівлі
231

Павленківська площа

2 000

232

Панянський бульвар

500

233

вул. 8 Березня

500

234

пров. Високий

300

235

пров. Пашеної

450

236

вул. Зінківська

33 000

237

пров. Давидовського

400

238

пров. Димський

600

239

пров. Залізний

300

240

пров. Заячий

200

241

пров. Госпітальний

242

пров. Братів Шеметів

243

вул. Ползунова

244

пров. Колективний

200

245

пров. Комбайнерів

150

246

пров. Ломаний

350

247

пров. Перспективний

920

248

пров. Ремісничий

100

Поточний ремонт вулиці Зінківська у м. Полтава

Ціна
договору,
грн., у т.ч.
ПДВ 20%65

Переможець

Приватне підприємство
«Будгарант-7»

2 000
400
1 210

стор. 99 з 137

Переможець

67 230,67

Cередньозважені
видатки на
квадр. метр66

2,04x

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№

Місцезнаходження 63

Орієнтовний
обсяг робіт
(м. кв.) 64

Предмет закупівлі
249

вул.
Нижньофабриканська

600

250

пров. Закритий

700

251

вул. Остапа Вишні

1 500

252

пров. Рибальський

600

253

вул. Спаська

100

254

вул. Рєпіна

230

255

вул. Степана
Кондратенка

400

256

пров. Спортивний

257

пров. Тупий

480

258

пров. Шкільний

700

259

вул. Ярошенка

800

260

вул. Світанкова

1 200

261

просп. Миколи
Вавілова

3 500

262

пров. Світанковий

263

просп. Миру

5 000

264

вул. Сакко

14 000

265

пров. Космічний

266

пров. Хорольський

Ціна
договору,
грн., у т.ч.
ПДВ 20%65

Переможець

Cередньозважені
видатки на
квадр. метр66

2 200

500

Поточний ремонт проспекту Миру у місті Полтава

Приватне підприємство
"Будгарант-7"

520
1 900
стор. 100 з 137

Переможець

63 469,00

12,69x

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№

Місцезнаходження 63

Орієнтовний
обсяг робіт
(м. кв.) 64

Предмет закупівлі
267

268

269

вул. Паїсія
Величковського
Решетилівський
шляхопровід по вул.
Маршала Бірюзова (в
т.ч. підходи до
шляхопроводу)
посадкові
майданчики на
зупинках
громадського
транспорту

Переможець

4 000

3 500

1 000

270

пров. Глінки

271

вул. Лісозахисна

272

вул. Олега Кошового

1 600

273

вул. Сурікова

1 400

274

вул. Гайдаренка

1 200

275

пров. Юрівський

450

276

пров. Тимірязєва

1 730

277

пров. Крутий

1 380

278

вул. Тимірязєва

3 980

279

вул. Ореста
Левицького

2 450

280

вул. Нагірна

1 200

281

вул. Гетьмана Івана
Виговського

1 200

1 150
4 950

стор. 101 з 137

Ціна
договору,
грн., у т.ч.
ПДВ 20%65

Cередньозважені
видатки на
квадр. метр66

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№

Місцезнаходження 63

Орієнтовний
обсяг робіт
(м. кв.) 64

Предмет закупівлі
282

вул.
Молодогвардійська

1 200

283

вул. Федора Жученка

1 200

284

вул. Стрілочна

1 200

285

пров. Миргородський

1 200

286

вул. Космічна

3 500

287

вул. Зелена

2 400

288

вул. Художня

1 200

289

вул. Картинна

580

290

вул. Кавказька

180

291

вул. Федора Вовка

2 100

292

пров. Глибокий

1 200

293

пров. Депутатський

1 200

294

вул. Шилівська

1 800

295

пров. Токарний

800

296

вул. Барикадна

3 300

297

пров. Кустарний

800

298

вул. Маяковського

800

299

вул. Залізняка

200

Переможець

стор. 102 з 137

Ціна
договору,
грн., у т.ч.
ПДВ 20%65

Cередньозважені
видатки на
квадр. метр66

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№

Місцезнаходження 63

Орієнтовний
обсяг робіт
(м. кв.) 64

Предмет закупівлі
300

вул. Фестивальна

500

301

вул. Дунаєвського

1 000

302

вул. Кобзарська

700

303

пров. Прияружний

200

304

пров. Грунтовий

500

305

пров. Окопний

700

306

пров. Челябінський

200

307

пров. Лінійний

600

308

пров. Всіхсвятський

300

309

вул. Виноградна

300

310

вул. Василя Барки

300

311

вул. Річкова

800

312

вул. Чехова

600

313

вул. Сєрова

1 000

314

вул. Осипенка

3 000

315

вул. Гладкого

900

316

вул. Лізи Чайкіної

1 200

317

вул. Підгірна

1 000

Переможець

стор. 103 з 137

Ціна
договору,
грн., у т.ч.
ПДВ 20%65

Cередньозважені
видатки на
квадр. метр66

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№

Місцезнаходження 63

Орієнтовний
обсяг робіт
(м. кв.) 64

Предмет закупівлі
318

пров. Лізи Чайкіної

200

319

вул. Оксани Мешко

600

320

вул. Виноградна

1 500

321

вул. Пирогова

1 200

322

вул. Проліскова

1 000

323

пров. Ялинковий

600

324

вул. Леоніда Бразова

500

325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335

пров.
Колісниківський
вул. Амундсена
вул. Фізкультурна
вул. Артільна
вул. Івана Шемякіна
пров.
Кореспонденський
вул. Реконструктивна
вул. Санжарівська
вул. Водяна
вул. Мазурівська
бульвар Євгена
Коновальця

Переможець

650
700
1 300
1 200
1 200
800
2 450
1 400
400
1 250
1 800
стор. 104 з 137

Ціна
договору,
грн., у т.ч.
ПДВ 20%65

Cередньозважені
видатки на
квадр. метр66

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№

Місцезнаходження 63

Орієнтовний
обсяг робіт
(м. кв.) 64

Предмет закупівлі
336
337
338
339

340

341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351

дорога до музею
Панаса Мирного
пров. Журавлиний
вул. Овражна
Інститутський проріз
під'їзна дорога до
Спеціалізованого
навчально-виховного
комплексу №10 за
адресою вул. Уютна,
4
пров. Дарвіна
вул. Світла
вул. Кар'єрна
вул. Астрономічна
пров. Позена
вул. Полюсна
пров. Старицького
вул. Гліба
Котельникова
вул. Глобинська
вул. Злагоди
пров. Кооперативний

Переможець

500
2 100
2 150
2 500

400

600
3 500
1 350
900
1 200
1 000
600
800
2 400
2 600
4 500
стор. 105 з 137

Ціна
договору,
грн., у т.ч.
ПДВ 20%65

Cередньозважені
видатки на
квадр. метр66

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№

Місцезнаходження 63

Орієнтовний
обсяг робіт
(м. кв.) 64

Предмет закупівлі
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369

пров. Петра
Болбачана
пров. Дарвіна
вул. Калинова
вул. Генерала Жадова
вул. ГулакаАртемовського
вул. Рогізнянська
вул. Військова
вул. 3 Лінія
вул. Берестова
вул. Колійна
вул. Журавлина
вул. Олеся Гончара
вул. Віктора
Андрієвського
вул. Домобудівельна
пров. Арктичний
пров. Гната
Хоткевича
вул. Черепанова
пров. Лисенка

Переможець

600
600
1 800
1 600
2 100
600
800
1 000
1 000
7 000
3 400
5 000
3 750
3 000
1 300
1 400
1 600
350
стор. 106 з 137

Ціна
договору,
грн., у т.ч.
ПДВ 20%65

Cередньозважені
видатки на
квадр. метр66

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№

Місцезнаходження 63

Орієнтовний
обсяг робіт
(м. кв.) 64

Предмет закупівлі
370
371
372
373
374
375
376
377
378

вул. Індустріальна
вул. Петра Лідова
вул. Павла Горобця
вул. Родини
Симиренків
вул. Повстанська
пров.
Першотравневий
вул.
Старокотилевська
пров. Променистий
вул. Ланова

380

1 350
1 000
1 000
1 400
2 000
4 600
500
700

381
382

383

540

вул. Зоологічна
пров. Поетичний
вул. Володимира
Степанюка
вул. Симона
Петлюри з
улаштуванням
посадкового
майданчику
громадського
транспорту

Переможець

Cередньозважені
видатки на
квадр. метр66

660

пров. Класичний
379

Ціна
договору,
грн., у т.ч.
ПДВ 20%65

Поточний ремонт проїзної частини
пров.Променистий,вул. В.Степанюка, в. Ланова, пров.
Поетичний, вул. Зоологічна, вул. Артільна, провул.
Класичний, пров. Кореспонденський, вул.Івана
Шемякіна у м.Полтава

ТОВ БК Полтава-Білд

1 100
540
5 000

500

стор. 107 з 137

Переможець

146 879,11

272,00x

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№

Місцезнаходження 63

Орієнтовний
обсяг робіт
(м. кв.) 64

вул. Зернова
384

5 100
вул. Чистопрудна

385

2 300
вул. Динамівська

386

387
388

1 050
вул. Михайла
Гаврилка
вул. Ливарна

390
391
392
393
394
395
396

пров. Риночний
вул. Ракова
вул. Садовського
вул. Громадська
бульвар
Боровиковського
пров. Луценка

ТОВ БК Полтава-Білд

Переможець

104 014,61

20,40x

ТОВ БК Полтава-Білд

Переможець

104 014,61

45,22x

ТОВ БК Полтава-Білд

Переможець

104 014,61

99,06x

ТОВ БК Полтава-Білд

Переможець

104 014,61

99,06x

2 500

1 050
вул. Транспортна

Переможець

Cередньозважені
видатки на
квадр. метр66

2 200

вул. Вільхова
389

Предмет закупівлі
Поточний ремонт проїзної частини вул. Михайла
Гаврилюка, вул. Магістральна, вул. Зернова, вул.
Журавлина, вул. Динамівська, вул. Чистопрудна, вул.
Вільхова у м. Полтава.
Поточний ремонт проїзної частини вул. Михайла
Гаврилюка, вул. Магістральна, вул. Зернова, вул.
Журавлина, вул. Динамівська, вул. Чистопрудна, вул.
Вільхова у м. Полтава.
Поточний ремонт проїзної частини вул. Михайла
Гаврилюка, вул. Магістральна, вул. Зернова, вул.
Журавлина, вул. Динамівська, вул. Чистопрудна, вул.
Вільхова у м. Полтава.

Ціна
договору,
грн., у т.ч.
ПДВ 20%65

Поточний ремонт проїзної частини вул. Михайла
Гаврилюка, вул. Магістральна, вул. Зернова, вул.
Журавлина, вул. Динамівська, вул. Чистопрудна, вул.
Вільхова у м. Полтава.

2 700
1 500
1 350
2 700
3 700
1 000
500
стор. 108 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

№

Місцезнаходження 63

Орієнтовний
обсяг робіт
(м. кв.) 64

Предмет закупівлі
397
398

вул. Оржицька
вул. Геращенка
Всього

Переможець

1 100
1 450
889 780

стор. 109 з 137

Ціна
договору,
грн., у т.ч.
ПДВ 20%65

Cередньозважені
видатки на
квадр. метр66

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

стор. 110 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”

стор. 111 з 137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
Додаток №1 до рішення
двадцять шостої сесії
Полтавської міської ради
шостого скликання
від 18 вересня 2012 року
ПРОГРАМА
«Розвитку та безпеки дорожнього руху
у м. Полтава на 2012-2016 роки»
Полтава 2012 р.
Зміст програми
Паспорт програми.
Вступ
Розділ 1. Загальні відомості вулично-дорожньої мережі міста Полтави.
Розділ 2. Головна мета програми.
Розділ 3. Реалізація мети програми.
Розділ 4. Впровадження заходів спрямованих на покращення та вдосконалення дорожніх
умов та технічних особливостей вулично-дорожньої мережі.
Розділ 5. Зменшення людського травматизму.
Розділ 6. Підвищення та удосконалення безпеки дорожнього руху.
Розділ 7. Удосконалення контролю за безпекою дорожнього руху.
Розділ 8. Фінансування програми.

Паспорт програми
ПРОГРАМА
«розвитку та безпеки дорожнього руху
у м. Полтава на 2012-2016 роки»
1.

Ініціатор розробки програми

Виконавчий комітет Полтавської міської ради,
ВДАІ Полтавського МУ УМВС України в
Полтавській області

2.

Підстава для розроблення
програми

Конституція України, Закон України «Про
дорожній рух»

3.

Розробник програми

Управління житлово-комунального господарства

4.

Замовник програми

Виконавчий комітет міської ради
стор. 112 з
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5.

Учасники виконання
програми

Управління житлово-комунального господарства,
Управління освіти виконавчого комітету
Полтавської міської ради
ВДАІ Полтавського МУ УМВС України в
Полтавській області

6.

Погодження програми

7.

Термін реалізації програми

Погоджено ВДАІ Полтавського МУ УМВС України
в Полтавській області
2012-2016 роки

8.

Мета програми

Впровадження заходів спрямованих на покращення
дорожніх умов та технічних особливостей вуличнодорожньої мережі;
Зменшення людського травматизму;
Підвищення та удосконалення безпеки дорожнього
руху

9.

Джерела фінансування
програми

Кошти міського бюджету, кошти обласного
бюджету, кошти державного бюджету та інші
джерела не заборонені діючим законодавством
України.

10. Загальний обсяг
фінансування, необхідного
для реалізації програми

100,0 тис. грн.
Вступ.

Бурхливий процес автомобілізації з кожним роком охоплює всі більше число міст,
постійно збільшується автомобільний парк, кількість що втягуються в сферу дорожнього
руху людей. Зростання автомобільного парку й обсягу перевезень веде до збільшення
інтенсивності руху, що в умовах міст з недостатньою пропускною здатністю приводить до
виникнення транспортної проблеми. Особливо гостро вона виявляється у вузлових
пунктах вулично-дорожньої мережі. Тут збільшуються транспортні затримки,
утворюються черги і затори, що викликає зниження швидкості повідомлення,
невиправдана перевитрата палива і підвищене зношування вузлів і агрегатів транспортних
засобів.
Змінний режим руху, часті зупинки і скупчення автомобілів на перехрестях є
причинами підвищеного забруднення повітряного басейну міста продуктами неповного
згоряння палива. Міське населення постійно піддається впливу транспортного шуму і
відпрацьованих газів.
Одночасно зростає і кількість дорожньо-транспортних пригод (ДТП), в яких гинуть
і отримують травми тисячі людей в різних країнах світу, пошкоджуються і виходять з
ладу дорога техніка і вантажі. Понад 60% всіх ДТП припадає на міста та інші населені
стор. 113 з
137
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пункти. При цьому на перехрестях, що займають незначну частину території міста,
концентрується більш 30% усіх ДТП.
Забезпечення швидкого і безпечного руху в сучасних містах вимагає застосування
комплексу заходів архітектурно-планувального й організаційного характеру. До числа
архітектурно-планувальних заходів відносяться будівництво нових і реконструкція
існуючих вулиць, будівництво транспортних перетинів в різних рівнях, пішохідних
тунелів, об'їзних доріг навколо міст для відводу транзитних транспортних потоків і т.д.
Організаційні заходи сприяють упорядкуванню руху на вже існуючій
(сформованій) вулично-дорожній мережі. До числа таких заходів відносяться введення
однобічного руху, кругового руху на перехрестях, організація пішохідних переходів і
пішохідних зон, автомобільних стоянок, зупинок громадського транспорту та ін.
У той час, як організація заходів архітектурно-планувального характеру вимагає,
крім значних капіталовкладень, досить великого періоду часу, організаційні заходи здатні
призвести хоча й до тимчасового, але порівняно швидкого ефекту в ряді випадків
організаційні заходи виступають у ролі єдиного засобу для вирішення транспортної
проблеми.
При реалізації заходів пов’язаних з розвитку та впровадження дій спрямованих на
покращення та вдосконалення дорожніх умов та підвищення безпеки дорожнього руху на
вулично-дорожній мережі, особлива роль належить впровадженню технічних засобів:
дорожніх знаків і дорожньої розмітки, засобів світлофорного регулювання, дорожніх
огороджень і направляючих пристроїв.
Розділ 1. Загальні відомості вулично-дорожньої мережі міста Полтави.
Загальна протяжність вулиць та доріг міста Полтави становить 496,6 км, в тому
числі з удосконаленим покриттям 350 км, бруківка 1,9 км., тверде покриття 78,3 км.,
ґрунтових 65,4 км.
Вулично-дорожня мережа налічує близько 60 перехресть обладнаних світлофорним
регулюванням, кількість яких близько 1870 шт., з них світлодіодних 370 шт., частково
світлодіодних 185 шт. Загальна протяжність вулиць та доріг з нанесеною поздовжньою
дорожньою розміткою складає близько 150 км., поперечна дорожня розмітка загальна
площа 3,5 тис. м.кв.
За повідомленням управління ДАІ УМВС України в Полтавській області за 2011
рік було зареєстровано 1447 випадків дорожньо-транспортних пригод, у тому числі – 235 з
постраждалими, в яких 8 осіб загинуло та 291 отримали тілесні ушкодження та ін. Через
недотримання Правил дорожнього руху сталося 18 ДТП з вини неповнолітніх.
За шість місяців 2012 року на вулично-дорожній мережі міста Полтави скоєно 724
ДТП, що у порівнянні з минулим роком збільшилося на 12,07 %, з них 101 ДТП з
потерпілими, в яких 7 людей загинуло та 128 отримали травми.
На сьогоднішній день зареєстровано 9 місць концентрації ДТП або іншими
словами аварійно-небезпечних ділянок, зокрема:
- перехрестя вулиць М. Бірюзова – Тевелєва;
- перехрестя вулиць Жовтнева – Зіньківська (пл. Зигіна);
- перехрестя вулиць Фрунзе – Кагамлика;
- перехрестя вулиць Красіна – Ф. Матвієнка;
- перехрестя вулиць Київське шосе – Фрунзе;
- перехрестя вулиць М. Бірюзова – Ковпака;
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перехрестя вулиць Сінна – Пушкіна;
перехрестя вулиць Київське шосе – 23 Вересня;
перехрестя вулиць Фрунзе – Леніна.

Розділ 2. Головна мета програми.
Метою програми є виконання вимог Конституції України спрямоване на
забезпечення збереження життя та здоров’я громадян, безпеки, що є найважливішою
цінністю, виконання вимог Закону України «Про дорожній рух» шляхом підвищення
безпеки дорожнього руху, зниження аварійності на вулично-дорожній мережі міста, а
також створення умов, що сприяють комфортному та безпечному руху транспортних
засобів та пішоходів, збільшення пропускної здатності доріг і вулиць.
Аналізуючи наявну ситуацію та враховуючи досвід попередніх років, показники
рівня травматизму та загибелі людей у результаті дорожньо-транспортних випадків,
матеріальних збитків та приросту небезпечності під час дорожнього руху, слід
констатувати, що ефективне забезпечення безпеки дорожнього руху може бути досягнуто
на основі програмного підходу, який дозволить забезпечити принцип комплексності та
системності у розробці, фінансуванні та проведенні визначеною програмою заходів.
Необхідність розроблення даної програми з передбаченням заходів з організації
дорожнього руху (далі ОДР), обґрунтовується насамперед щорічним суттєвим
збільшенням транспортних потоків у місті Полтава, що в свою чергу призводить до
виникнення та стрімкого зростання зазначених вище наслідків.
Головною метою даної програми є:
- впровадження заходів спрямованих на покращення дорожніх умов та технічних
особливостей вулично-дорожньої мережі;
- зменшення людського травматизму;
- підвищення та удосконалення безпеки дорожнього руху (далі БДР).
Розділ 3. Реалізація мети програми.
Реалізація Програми здійснюється за наступними напрямами :
- Проведення комплексних робіт, спрямованих на вдосконалення дорожніх умов
на вулицях і дорогах міста;
- Проведення комплексних робіт, спрямованих на встановлення, заміну та
експлуатацію існуючих технічних засобів регулювання дорожнім рухом;
- Проведення комплексних робіт, спрямованих на забезпечення освітлення вулиць
і доріг не нижче існуючих нормативних норм.
- Здійснення заходів з формування негативної громадської думки про громадян, які
порушують Правила дорожнього руху та завдають шкоди елементам доріг та вулиць.
Розділ 4. Впровадження заходів спрямованих на покращення та
вдосконалення дорожніх умов та технічних особливостей
вулично-дорожньої мережі.
З метою виконання заходів програми спрямованих на покращення та
вдосконалення дорожніх умов, зменшення людського травматизму, підвищення безпеки
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дорожнього руху, на вулично-дорожній мережі міста Полтави, необхідно підвищувати та
підтримувати належний технічний стан вулично-дорожньої мережі шляхом виконання
певних видів робіт та щороку передбачати відповідне фінансування на ці заходи.
Відповідно до чинних стандартів на норм існує три загальних види робіт
спрямовані на покращення та підвищення технічного стану, забезпечення комфортності та
збільшення пропускної спроможності вулиць та доріг, зокрема:
- капітальний ремонт;
- поточний ремонт;
- реконструкція.
Виконання робіт спрямованих на підвищення та підтримання належного технічного
стану об’єктів вулично-дорожньої мережі міста потребують:
- дорожнє покриття;
- дорожні знаки;
- дорожня розмітка;
- світлофори;
- напрямні огородження;
- та інші об’єкти.
На сьогоднішній день, загальна протяжність вулиць та доріг міста які потребують
проведення капітального ремонту асфальтового покриття складає близько 59,6 км,
поточного ремонту близько 139,1 км.
Враховуючи той факт, що технічні засоби регулювання дорожнім рухом (ТЗРДР)
створені для інформаційного та наказового повідомлення учасників дорожнього руху з
метою безпечного користування вулично-дорожньою мережею, особливу увагу необхідно
приділяти саме цим елементам.
Для створення належної видимості ТЗРДР (дорожні знаки, дорожня розмітка,
світлофори та ін.) необхідно проводити належне утримання елементів вулично-дорожньої,
зокрема здійснювати зимове прибирання проїзної частини від снігових заметів, підрізання
крон зелених насаджень які обмежують видимість ТЗРДР.
Даним заходом програми передбачається комплекс робіт з проведення
капітального, поточного ремонтів та утримання вулично-дорожньої мережі, технічних
засобів регулювання дорожнім рухом та інших елементів благоустрою (таблиця №1).
З метою чіткого планування робіт вищезазначених заходів, нижче приведено
конкретні види робіт для забезпечення безпеки дорожнього руху та періоди їх
виконання (таблиця №2).

Таблиця №1.
Впровадження заходів спрямованих на покращення дорожніх умов,
технічних особливостей вулично-дорожньої мережі та елементів благоустрою
вулиць.
Термін
Період
Очікуваний
№
Вид робіт
Виконання робіт виконання
виконання
результат
п/п
роки
Утримання
вуличноПротягом
1.
дорожньої мережі
року
міста
2. Поточний ремонт
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3.

вулиць, доріг та
тротуарів
Капітальний
ремонт вулиць,
доріг та тротуарів

4.

Утримання
технічних засобів
регулювання
дорожнім рухом

5.

Поточний ремонт
технічних засобів
регулювання
дорожнім рухом

6.

Капітальний
ремонт технічних
засобів
регулювання
дорожнім рухом

7.

8.

9.

Приведення елементів вуличнодорожньої мережі
у відповідність до
відповідно діючих
стандартів, норм
та
функціонального
призначення
Утримання
електромереж
зовнішнього
освітлення
Впорядкування
аварійнонебезпечних
ділянок та
залізничних
переїздів

сприятливого
будівельного
періоду

характеристик
та
комфортності
при
користуванні
вуличнодорожньою
мережею міста

Протягом
року

Підрізання крон
дерев,
прочищення
систем відведення
дощових вод,
належне за безпечення
освітлення
вуличнодорожньої
мережі.

2012-2016

Протягом
року

Елементи мереж
освітлення

2012-2016

Протягом
року

Встановлення
удосконалених
ТЗРДР

2012-2016
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Таблиця №2
Види робіт для забезпечення безпеки дорожнього руху.
Період
№
Заходи
Виконання
виконання, Виконавець*
п/п
роки
1. Забезпечення належного
функціонування
постійно
2012-2016
КП ППШРБУ
світлофорного регулювання
2. Заміна та ремонт існуючих
до повного
дорожніх знаків, які в
досягнення
наслідок значного терміну
відповідності
служби або під впливом
діючих вимог, норм
інших факторів втратили
та функціонального
2012-2014
КП ППШРБУ
належні світлоповертаючі та
призначення
інші показники в наслідок
чого порушується достатнє їх
сприйняття учасниками
дорожнього руху
3. Поновлення дорожньої
І-ІV квартали
постійно
КП ППШРБУ
розмітки
2012-2016
4. Підрізання крон зелених
насаджень які нависають над
до повного
проїзною частиною, в
досягнення
КП
наслідок чого забезпечують
відповідності
2012-2016
Декоративні
недостатню видимість
діючих вимог, норм
культури
технічних засобів
та функціонального
регулювання та керування
призначення
дорожнім рухом
5. Забезпечення належного
освітлення вулиць та доріг
міста, особливо в місцях
КП
постійно
2012-2016
концентрації ДТП, аварійноМіськсвітло
небезпечних ділянках та на
пішохідних переходах
6. Проведення капітального,
під час
поточного та підтримуючого
сприятливого
2012-2016
ремонтів вулично-дорожньої
будівельного
мережі
періоду
7. Прочищення, піднімання та
до повного досягКП Полтава
заміна горловин люків
нення відповідності
водоканал,
оглядових колодязів,
діючих вимог, норм
2012-2016
КП ПМШЕД,
зливоприймальних решіток
та функціонального
КП ШРБУ
призначення
8. Прибирання проїзної частини
РВК, КП
постійно
2012-2016
ПМШЕД
9. Проведення поточних та
до повного досяг2012-2016
КП ШРБУ
капітальних ремонтів
нення відповідності
стор. 118 з
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встанов-лених засобів
діючих вимог, норм
примусового зниження
та функціонального
швидкості «Лежачі
призначення
поліцейські»
Забезпечення безпечного
до повного
користування залізничними
досягнення
КП ШРБУ, КП
переїздами, достатньої
відповідності
ПМШЕД, тех.
видимості ТЗРДР на
2012-2016
діючих вимог, норм
органи
переїздах, проведення
та безпечності при
Укрзалізниці
ремонту покриття на
користуванні
підходах та перетині шляхів
Розділ 5. Зменшення людського травматизму.

10.

* виконавці можуть змінюватися або залучатися інші.

Негативний вплив на здійснення нагляду та контролю за додержанням Правил
дорожнього руху обумовлено насамперед значним скороченням чисельності та
реформуванням дорожньо-патрульної служби ДАІ, нескоординованістю роботи наявних
відомчих служб безпеки дорожнього руху, відсутністю належного фінансування на
проведення навчання населення Правилам дорожнього руху та медичного огляду водіїв,
низьким рівнем контролю за експлуатаційним станом автомобілів і вулично-шляхової
мережі, а також обмеженістю коштів на проведення відповідних заходів.
Більшість з професійно-технічних закладів та загальноосвітніх шкіл не мають
належної матеріально-технічної бази для поглибленого засвоєння дітьми Правил
дорожнього руху та підготовки водіїв.
Всупереч вимогам статті 28 Закону України “Про дорожній рух”, відсутня
необхідна кількість служб БДР в автогосподарствах та спеціалізовані служби організації
дорожнього руху в органах місцевого самоврядування, не дотримуються терміни
проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах і вулицях, не виконуються вимоги
державного стандарту щодо обов’язкового нанесення на них у повному обсязі ліній
розмітки.
У результаті вищезазначеного різко знизилась транспортна дисципліна серед водіїв
та інших учасників дорожнього руху, що призвело до зростання кількості дорожньотранспортних пригод з тяжкими наслідками в тому числі за участю громадян.
Соціальний ефект від реалізації Програми має визначитись за рахунок:
-

-

зменшення
кількості
дорожньо-транспортних
пригод
при
яких
страждають та гинуть люди, особливо діти;
формування свідомості у дітей та дорослих громадян
про необхідність
дотримання безпеки дорожнього руху, а також формування негативної громадської
думки про осіб, які порушують Правила дорожнього руху та завдають шкоди
складовим елементам доріг та вулиць;
відновлення старих та встановлення нових технічних засобів регулювання
дорожнім рухом ( світлофори, дорожні знаки, розмітка);
впровадження новітніх технологій у сфері безпеки дорожнього руху з
використанням сучасних світлоповертаючих матеріалів нового покоління,
автоматичної системи керування дорожнім рухом (АСКДР);
стор. 119 з
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реконструкції вулично-шляхової мережі міста, з метою приведення
до відповідності існуючому навантаженню від транспортних потоків.

її

Перелік заходів спрямованих на зменшення людського та дитячого травматизму та
періоди їх виконання наведено в таблиці №3.
Таблиця №3.
Перелік заходів спрямованих на зменшення людського та дитячого
травматизму і періоди їх виконання.
№
п/п
1.

2.

3.

Перелік заходів

Виконання робіт

Проведення
інформаційнороз’яснювальної
роботи серед
населення міста

Розповсюдження рекламних
паперів з пропагандою
дотримання правил
дорожнього руху,
оприлюднення в ЗМІ

Удосконалення
профілактичної та
освітньої діяльності у
сфері безпеки
дорожнього руху

Створення у навчальновиховних закладах
відповідних умов для
навчання учнів
безпечної поведінки на
дорозі, (обладнання класів,
куточків з безпеки
дорожнього руху,
автомайданчиків)
удосконалення систем
навчання дітей безпечній
поведінці на дорогах і
вулицях шляхом
забезпечення навчальних
груп підручниками,
відеоматеріалами.
Запровадження методичних
рекомендацій щодо
викладення Правил
дорожнього руху учням
різних вікових категорій.

Проведення
інформаційновиховної роботи у
навчальних закладах,
підприємствах,
установах,
організаціях

Періодична роз’яснювальна
робота мешканцям міста
про аварійність на вуличнодорожній мережі, наслідки
при недотриманні ПДР та
ін.

Строк
виконання

Виконавець

2012-2016
роки

Виконавчий
комітет ПМР,
ВДАІ ПМУ
УМВС України
в Полт. обл.

2012-2016
роки

Управління
освіти
виконавчого
комітету ПМР,
ВДАІ
Полтавського
МУ УМВС
України в
Полт. обл.

2012-2016
роки

Управління
освіти,
ВДАІ
Полтавського
МУ УМВС
України в
Полтавській
області, ЗМІ
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4.

Здійснення
періодичного
посиленого контролю
за дотриманням
водіями та
пішоходами ПДР на
вулично-дорожній
мережі та
залізничних переїздах

Патрулювання нарядами
ДПС на автомобільних
шляхах міста в години-пік
2012-2016
роки

ВДАІ
Полтавського
МУ УМВС
України в
Полтавській
обл.

Розділ 6. Підвищення та удосконалення безпеки дорожнього руху.
Даним етапом передбачається комплекс робіт у період 2014-2016 років з
удосконалення інженерно-технічних та інших елементів вулиць та доріг, функціонування
яких задіяне в комплексі з вулично-дорожньою мережею для досягнення безпеки
дорожнього руху.
6.1 Удосконалення пішохідних переходів для підвищення безпеки.
Пішохідні переходи є одними з найбільш небезпечних ділянок на автомобільних
дорогах і вулицях населених пунктів. Застосування звичайних методів - нанесення
горизонтальної дорожньої розмітки, встановлення дорожніх знаків часто не призводить до
підвищення безпеки руху пішоходів. У свою чергу, пристрій переходів у різних рівнях підземні та надземні - у багатьох випадках не можуть бути реалізовані з ряду причин.
Серед них, перш за все, необхідно відзначити високу вартість і тривалість робіт, а, отже,
створення перешкод на тривалий період. В умовах сформованого планування міст також
необхідно згадати проблему виділення необхідного для будівництва місця. Ще одним
важливим моментом є певна складність користування підземними та надземними
пішохідними переходами для літніх людей і пішоходів з обмеженими фізичними
можливостями.
Виходячи з особливостей функціонування пішохідних переходів у одному рівні безпечне перетин транспортних і пішохідних потоків в різних умовах експлуатації
(денний і нічний час доби, наявність опадів, туману тощо) розроблений ряд методів
підвищення інформативності та безпеки в цілому. Напрями підвищення безпеки
дорожнього руху можна розділити на наступні:
• Підвищення
інформативності
шляхом
застосування
нетрадиційних
високоефективних матеріалів і виробів, вживаних для стандартних технічних
засобів організації дорожнього руху (насамперед дорожніх знаків і розмітки);
• Підвищення інформативності за рахунок застосування нестандартних технічних
засобів організації дорожнього руху;
• Поліпшення горизонтальної освітленості в темний час доби;
• Поліпшення параметрів дорожніх покриттів на пішохідних переходах і в
безпосередній близькості від них.
Традиційні дорожні знаки та розмітка навіть при повній відповідності
нормативним і контрактним вимогам не завжди своєчасно та однозначно забезпечують
учасників руху необхідною інформацією. Причинами цього можуть бути і надлишок
інформації, що надходить водієві. Крім технічних засобів організації дорожнього руху
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інформація надходить від зовнішньої реклами, транспортних засобів, пішоходів, тварин,
об'єктів сервісу, несанкціонованої торгівлі і т.д.
Підвищення ефективності стандартних засобів організації дорожнього руху
можливо досягти шляхом збільшення значень параметрів, що забезпечують їх
розрізнення. Застосування нових високоінтенсивних плівок для дорожніх знаків
забезпечує їх кращу видимість в темний час доби у відбитому світлі фар транспортних
засобів. Виділення окремих дорожніх знаків може досягатися і нестандартним, але вже
досить широко використовуваним методом - за рахунок розміщення дорожнього знаку
«Пішохідний перехід» на щиті, що забезпечує високий контраст як з самим знаком, так і з
фоном, тобто дорожньою обстановкою, забудовою населеного пункту і т.д.
Великі склокульки (світлоповертаючі елементи) для горизонтальної дорожньої
розмітки сприяють підвищенню світлоповертаючих параметрів розмітки і, отже, також
покращує її розпізнавання у відсутності природного або штучного стаціонарного
освітлення. Певну позитивну роль можуть зіграти дорожні Світлоповертачі (катафоти), які
завдяки значному - до 20 мм - підвищенню над рівнем проїжджої частини можуть
забезпечити передачу необхідної візуальної інформації водіям транспортних засобів. В
даний час випускаються дорожні Світлоповертачі різних конструкцій, в тому числі
володіють можливістю «самоочищення».
Явно недостатня безпека дорожнього руху на пішохідних переходах пов'язана з
низкою причин. Перш за все, слід назвати низьку дисципліну учасників руху - водіїв і
пішоходів. Друга причина, це брак інформації, причому для всіх учасників руху. По-третє,
це недостатньо високі зчіпні властивості дорожнього покриття перед пішохідним
переходом і безпосередньо на пішохідному переході. Універсального засобу вирішення
проблеми, як правило, не буває.
У залежності від ступеня «небезпеки» пішохідного переходу вибирається певний
комплекс заходів, спрямований на рішення по ліквідації або зниження конкретних причин
дорожньо-транспортних пригод. Одним, що став вже класичним, способом є установка
світлофорів. При цьому, незважаючи на появу нових конструкцій, що забезпечують
видимість сигналів в різних умовах освітлення і забезпечують підвищену надійність,
даний вид технічних засобів організації дорожнього руху не володіє достатньою
інформативністю. Це полягає в наступному: учасники руху не знає, наскільки довго буде
тривати кожна фаза, тобто невідомим залишається тривалість забороняє або дозволяє
сигналу світлофора. Особливо небезпечним даний момент є для пішоходів на
багатосмугових автомобільних дорогах і вулицях населених пунктів. Рішення знайдено та
впроваджено на частини вулично-дорожньої мережі Москви і Санкт-Петербурга. На
табло, встановленому спільно зі світлофором постійно показується час у секундах, що
залишився до перемикання сигналу. Можливі різні модифікації - наявність табло тільки
для пішоходів, наявність табло для пішоходів і водіїв, дублювання візуальної інформації.
Застосування звукових світлофорів дозволить забезпечити чітке сприйняття сигналу для
пішоходів, що в свою чергу покращить умови користування пішохідним переходом для
осіб з вадами зору.
Другим способом поліпшення візуалізації пішохідних переходів є забезпечення не
тільки контрасту дорожніх знаків (про що згадано вище), але виділення пішохідного
переходу на проїжджій частині. Площа між лініями горизонтальної дорожньої розмітки
заповнюється кольоровим матеріалом, що забезпечує контраст, як з покриттям, так і білою
розміткою. Як правило, застосовуються матеріали червоного і жовтого кольору. Існує
технологія створення ілюзії виступаючих над поверхнею пішохідних переходів.
Додатково засобом попередження водіїв при під'їзді до пішохідних переходів смуги є так
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званої «шумовий розмітки». Ця розмітка наноситься впоперек проїжджої частини у
вигляді декількох блоків в поздовжньому напрямку дороги на регламентованому відстані
один від одного.
У свою чергу, блок шумової розмітки являє собою поєднання окремих поперечних
смуг з проміжками між ними. При русі транспортних засобів по поперечній шумовий
розмітці виникає вібрація і шум, що сигналізують про наближення до ділянки дороги, що
вимагає зниження швидкості і підвищеної уваги. У темний час доби сприйняття
інформації значно ускладнюється, навіть при наявності найсучасніших фар транспортних
засобів. Що стосується пішоходів, то вони (може бути, за рідкісним винятком) не
використовують джерела світла. Значний контраст між освітленістю, створюваної світлом
фар автомобілів і природної нічної, близькою до нуля, освітленістю, є причиною
труднощів з вибором правильних рішень як пішоходами, так і водіями транспортних
засобів.
Пішоходам важко визначити швидкість руху автомобілів, а для водіїв поява
пішоходів на переході часто є абсолютно несподіваним. Одним з рішень цієї проблеми є
застосування локального освітлення пішохідного переходу, як мінімум, та прилеглої до
переходу зони, як максимум. Одночасно з поліпшенням візуального сприйняття доцільно
вирішити проблему забезпечення зчеплення на пішохідних переходах: у разі застосування
пластичних матеріалів (термопластиків і холодних пластиків) поверхня ліній в процесі їх
нанесення слід посипати спеціальними фрикційними матеріалами (або їх сумішшю з
склокульками). Також значення коефіцієнта зчеплення на лініях пішохідних переходів
може бути збільшено за рахунок створення структурованої поверхні). Подібна розмітка не
тільки стає менш слизькою при мокрому покритті, а й за інших рівних умов забезпечує
кращу видимість розмітки у відбитому світлі фар транспортних засобів в темний час доби.
В цьому році широкого застосування знаходять кольорові тонкошарові покриття
протиковзання. У 2006 р. подібні покриття були влаштовані на ряді зупинок громадського
транспорту та пішохідних зупинок у Москві та Санкт-Петербурзі.
З 2007 р. кольорові покриття протиковзання з'явилися в ряді міст і на державних
автомобільних дорогах. Що стосується підвищення безпеки дорожнього руху на
пішохідних переходах, то кольорові покриття протиковзання доцільно використовувати
таким чином:
• для створення ділянки перед пішохідним переходом для скорочення
гальмівного шляху транспортних засобів. Колір покриттів протиковзання в
цьому випадку вибирається відповідно до проектної документації і не повинен
бути контрастним до тла (кольору верхнього шару покриття автомобільної
дороги).
• для поліпшення зорового сприйняття самого пішохідного переходу доцільно
пристрій ділянок покриттів протиковзання, колір яких є контрастним по
відношенню до кольору верхнього шару покриття автомобільної дороги.
Застосування нестандартних технічних засобів організації дорожнього руху
передбачається в ДСТУ 41000-2002. п.10.1.4 та п. 10.1.5. При цьому учасники руху
повинні бути проінформовані про призначення цих технічних засобів шляхом установки
транспарантів, що роз'яснюють зміст і значення експерименту що проводиться.
6.2 Удосконалення світлофорного регулювання.
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Як зазначалося, в Полтаві налічується близько 1870 шт. світлофорів, з них
світлодіодних 370 шт., частково світлодіодних 185 шт. виникає необхідність проведення
заміни існуючих лінз на світлодіодні.
Ефективність світлодіодів найбільше проявляється там, де потрібно генерувати
потужні кольорові світлові потоки (світлові сигнали). Світло від лампи розжарювання
доводиться пропускати через спеціальні оптичні фільтри, що виділяють певну частину
спектру (червону, синю, зелену). 90% енергії світлового потоку, від лампи розжарювання,
втрачається, при проходженні світла через світлофільтр. Усі ж 100% випромінювання
світлодіода є забарвленим світлом і в застосуванні світлофільтра немає потреби. Більше
того, близько 80-90% споживаної потужності лампи розжарювання, витрачається на її
нагрів, - для досягнення потрібної колірної температури (шкала Кельвіна), на яку вони
спроектовані. Світлодіодні лампи споживають від 3% до 60% потужності, необхідної для
звичайних ламп розжарювання, аналогічної яскравості. Удароміцна конструкція
твердотілих випромінювачів (світлодіодів), дозволяє використовувати світлодіодні лампи
при підвищених вібраціях. Світлодіоди не бояться частих вмикань і вимикань. Термін
служби світлодіодної лампи — більше 100 000 годин (більше 11 років).
Одночасно для забезпечення чіткої та безперебійної роботи світлофорних об’єктів
необхідно своєчасно проводити ремонт та заміну кабелів живлення та дорожніх
контролерів.
Враховуючи наведену інформацію виникає необхідність встановлення
світлодіодних лінз на світлофори для забезпечення чіткої та належної видимості, що в
свою чергу навіть економічно обґрунтовано. Окрім того надійність в роботі та висока
ступінь зорового розрізнення світлових сигналів нових світлофорів забезпечуватиме
покращення умов руху транспорту та пішоходів на вулицях міста та сприятиме
зменшенню кількості ДТП, які трапляються через перебої в роботі світлофорів.
Для зменшення транспортних затримок у місті Полтава пропонується
впровадження на магістральних вулицях (вул. Фрунзе, вул. Маршала Бірюзова, вул.
Великотирнівська) світлофорного регулювання по принципу «Зелена хвиля» (далі «ЗХ»).
«Зелена хвиля» («ЗХ»), автоматична система світлофорного регулювання, що
забезпечує безпечний рух транспортних засобів на міських магістралях. «ЗХ»
розраховується на певну середню швидкість; між рядом світлофорів встановлюється
зв'язок, що забезпечує включення зелених сигналів до моментів підходу компактних груп
транспортних засобів. Впровадження координованого регулювання за системою «ЗХ»
створює ряд переваг по порівнянню з індивідуальним регулюванням на кожному
перехресті: підвищується швидкість руху по магістралі, скорочуються зупинки
транспорту на перехрестях, зменшується число дорожньо-транспортних випадків і т.п. На
всіх перехрестях магістралі, скоординованих за принципом «ЗХ», задається один і той же
цикл, як правило, в межах 45—80 сек. Зелене світло по напряму координованій
магістралі на різних перехрестях включається не одночасно, а з заздалегідь визначеним
зрушенням. Це дозволяє застосовувати «ЗХ» при будь-яких відстанях між перехрестями.
Для підвищення надійності роботи «ЗХ», окрім світлофорів, використовують спеціальні
покажчики розрахункової і необхідної в даний момент швидкості руху транспортних
засобів. «ЗХ» застосовується у ряді міст як Москва, Київ, Алма-Ата і ін. і крупних
зарубіжних, як Париж, Рим і ін.
Одночасно для збільшення пропускної спроможності та технічних особливостей
вулично-дорожньої мережі, пропонується проведення реконструкції та капітального
ремонту вулиць та доріг у місті Полтава відповідно до переліків які розробляються та
затверджуються на початку фінансового періоду.
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Комплекс заходів спрямованих на удосконалення та покращення безпеки
дорожнього руху у місті Полтава наведений у таблиці №4.
Таблиця №4
Комплекс заходів спрямованих на удосконалення та покращення безпеки
дорожнього руху у місті Полтава
№
Очікуваний
Період
Заходи
Виконавець
п/п
результат
виконання
1. Встановлення додаткових
світлоповертаючих щитів до
дорожніх знаків 5.35
«Пішохідний перехід» та 1.33
«Діти»
2. Нанесення дорожньої розмітки з
світлоповертаючими та
шумовими елементами
3. Встановлення світлодіодних
лінз на всіх світлофорних
об’єктах
4. Впровадження удосконаленого
світлофорного регулювання
принцип «Зелена хвиля»
5. Розроблення проектнокошторисної документації для
проведення капітального
ремонту вулиць Фрунзе,
Великотирнівська, М. Бірюзова
6. Розроблення проектнокошторисної документації для
проведення реконструкції
вулиць Артема, Колективна,
Огнівська, Нікітченка

Витяги з Програми економічного та соціального розвитку міста Полтави на 2015-й
рік, затвердженої рішенням Полтавської міської ради 30.01.2015 року:
"Транспортно-комунікаційна зона отримає значний розвиток в південному напрямку на
землях Щербанівської сільської ради. Крім організації на даних територіях сельбищних та
рекреаційних зон, генеральним планом намічена траса південного автомобільного обходу
м. Полтави. Вздовж нового транспортного коридору та загальноміської транспортної
магістралі Київ- Харків передбачено 38,37 га територій для розміщення крупних
торговельних об'єктів загальноміського та обласного значення".
На даний час у житлово-комунальній галузі існує ряд проблем, які потребують вирішення,
а саме:
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комунальна інфраструктура зношена: вулиці та дороги міста потребують
капітального та поточного ремонту покриття;
автомобільний парк спеціалізованих машин (для збору та перевезення твердих
побутових відходів та для утримання вулично-дорожньої мережі у літньо-зимовий
період) потребує оновлення;
КП «ПМШЕД» проводяться роботи по утриманню 5220,1 тис. м2 вулиць та доріг,
прибиранню зупинок громадського транспорту, проведено сезонний технічний огляд
0,0433 млн. м2 вулиць та доріг від загальної їх кількості 7,53 млн. м2, очищено 587 од. із
2138 од. зливоприймальних колодязів та 2,56 км із 108,92 км зливової системи.
Підприємством виконано за кошти міського бюджету поточний ремонт вулиць м.
Полтави загальною площею 11130 м2 на суму 1515,4 тис. грн. та капітальний їх ремонт
загальною площею 2018 м2 на суму 290,2 тис. грн., а також виконується ремонт та
утримання технічних засобів регулювання дорожнім рухом, обсяг яких складає 69% від
запланованих;
Кількісні критерії, що будуть свідчити про реалізацію цілей:
- забезпечення реалізації вимог ДБН В.2.3-4:2007 «Споруди транспорту. Автомобільні
дороги» частини І, ІІ. Зі змінами.
Основні завдання та заходи на 2015 рік:
проведення аудиту доступності об'єктів соціальної та інженерно- транспортної
інфраструктури, зокрема закладів охорони здоров'я, освіти, культури, об'єктів
громадського, житлового призначення, вуличної мережі та транспорту міста - управління
з питань містобудування та архітектури міськвиконкому, управління освіти
міськвиконкому, управління охорони здоров'я міськвиконкому, управління культури
міськвиконкому, управління у справах сім'ї молоді та спорту міськвиконкому, управління
житлово-комунального господарства міськвиконкому, відділ з питань транспортних
перевезень та зв'язку міськвиконкому – протягом року;
3.10. Житлово-комунальне господарство - основні завдання та заходи на 2015 рік:
- проведення комплексних робіт спрямованих на вдосконалення дорожніх умов на
вулицях і дорогах;
- проведення робіт спрямованих на встановлення, заміну та належну експлуатацію
існуючих технічних засобів регулювання дорожнім рухом;
- здійснення заходів з освітлення вулиць і доріг, ділянок тротуарів пішохідних та інших
територій;
- збільшення пропускної здатності вулично-дорожньої мережі за рахунок проведення
реконструкції та капітального ремонту вулиць і доріг міста;
- зменшення людського травматизму, зменшення кількості ДТП на вулично-дорожній
мережі за рахунок своєчасного зимового утримання вулиць і доріг міста (прибирання
снігу, посипання протиожеледним матеріалом та ін.);
- з метою розширення вулично-дорожньої мережі, збільшення транспортних напрямків,
збільшення показників пропускної здатності вулиць і доріг необхідне проведення
реконструкції вулиць Артема, Колективної Огнівської, Нікітченка згідно розробленої
проектно-кошторисної документації;
- для забезпечення комфортного та зручного користування вулично-дорожньою
мережею здійснити капітальні та поточні ремонти проїзних частин та тротуарів вулиць і
доріг з найбільшою інтенсивністю учасників дорожнього руху;
стор. 126 з
137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
- ремонт та заміна конструкцій (захисних павільйонів) на зупинках громадського
транспорту, встановлення нових навісів у відсутніх та в найнеобхідніших місцях;
- КП «Полтаваелектроавтотранс» необхідно придбати тролейбуси типу «Богдан-Т70110»
або інших аналогічних за характеристиками, а також виконати ремонт електричної
контактної мережі;
- КАТП-1628 з метою забезпечення задовільного санітарного стану міста для
своєчасного вивезення твердих побутових відходів необхідно оновити автотранспортну
техніку, зокрема придбати сміттєвози самоскиди для вивезення великогабаритних
відходів з боковим завантаження, транспортні навантажувачі з грейферним захватом,
євроконтейнери, вакуумні (асенізаційні) машини, спеціалізовані автомобілі, засоби для
лову та транспортування безпритульних тварин;
- для своєчасного та належного утримання вулично-дорожньої мережі необхідно
оновити рухомий склад техніки КП «ПМШЕД», яка буде задіяна в утриманні вуличнодорожньої мережі та окремих її елементах, потрібно придбати піскорозкидачи, солетруси,
підмітальні та інші комбіновані дорожні машини;
- утримання вулично-дорожньої мережі міста; проведення ремонту вулиць, доріг та
тротуарів; ремонт технічних засобів регулювання дорожнім рухом - Управління житловокомунального господарства, КП «ПМШЕД» - протягом року;
- утримання електромереж зовнішнього освітлення – ПЕЗО «Міськсвітло» - протягом
року;…».
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Обмеження на первинне формування статутних капіталів.
На первинне формування статутних капіталів комунальних підприємств частиною 3 ст. 86
Господарського кодексу України, частиною 3 статті 13 Закону України "Про господарські
товариства" були накладені обмеженння. Надалі Законом України № 2457-VI було
пом’якшено норму, запроваджену Законом України від 11 лютого 2010-року № 1873, яка
забороняла територіальним громадам на всіх трьох рівнях адміністративнотериторіального устрою за рахунок бюджетів розвитку, відповідно до статті 71
Бюджетного кодексу України, фінансувати унітарні та корпоративні суб’єкти державної
та комунальної форм власності, здійснюючи поточні видатки за бюджетною програмою за
кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету 180409), для
внесків органів місцевого самоврядування у статутні капітали підприємств та
господарських товариств – об’єктів спільної власності територіальних громад).
Поточна редакція частини 3 статті 86 Господарського кодексу України:
“б) перше речення частини третьої статті 86 викласти в такій редакції:
"3. Забороняється використовувати для формування статутного (складеного) капіталу
товариства бюджетні кошти, кошти, одержані в кредит та під заставу, векселі, майно
державних (комунальних) підприємств, яке відповідно до закону (рішення органу
місцевого самоврядування) не підлягає приватизації, та майно, що перебуває в
оперативному управлінні бюджетних установ, якщо інше не передбачено
законом";
Частина третя статті 86 із змінами, внесеними згідно із Законом № 639-VI від
31.10.2008 - зміни діють не пізніше ніж до 1 січня 2011 року; в редакції Закону № 1873-VI
від 11.02.2010; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2457-VI від 08.07.2010, №
2756-VI від 02.12.2010, № 406-VII від 04.07.2013}
Як бачимо, дія частини 3 статті 86 Господарського кодексу України поширюється як на
унітарні, так і на корпоративні, у тому числі акціоновані суб’єкти господарювання
державної та комунальної форм власності. Відповідно до частини 3 статті 24
Господарського кодексу України, “суб'єктами господарювання комунального сектора
економіки є суб'єкти, що діють на основі лише комунальної власності, а також суб'єкти,
у статутному капіталі яких частка комунальної власності перевищує п'ятдесят відсотків чи
становить величину, яка забезпечує органам місцевого самоврядування право
вирішального впливу на господарську діяльність цих суб'єктів”. Таким чином, ч. 3 ст. 86
Господарського кодексу України та ч. 3 статті 13 Закону України "Про господарські
товариства" наклали обмеження на способи формування статутних капіталів суб’єктів
господарювання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, але не на зміни
статутних капіталів.
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Додаток. КП "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської
міськради.
ПРОМІЖНИЙ ЛІКВІДАЦІЙНИЙ БАЛАНС
(Звіт про фінансовий стан)
на 01.06. 2017 р.
Форма № 1
Актив

Код за ДКУД
1801001
Код
На початок
На кінець
рядка звітного періоду звітного періоду

1
I. Необоротні активи

2

Нематеріальні активи

1000

первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби
первісна вартість
Знос
Інвестиційна нерухомість
Довгострокові біологічні активи
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Поточні біологічні активи
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1001
1002
1005
1010
1011
1012
1015
1020

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Витрати майбутніх періодів
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс

1030
1035
1040
1045
1090
1095
1100
1110
1125

3

4

114873
147379
32506

114 873
1301
305,6

1130
1135
1136
1155
1160
1165
1170
1190
1195
1200
1300

1607
116480

Підприємство
Територія
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Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників
Одиниця вимiру: тис.грн.
Пасив

Код
рядка

1
I. Власний капітал

2

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
Неоплачений капітал
Вилучений капітал
Усього за розділом I
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

1405
1410
1415
1420
1425
1430
1495

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

1510
1515
1520
1525
1595

Короткострокові кредити банків
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов’язаннями
товари, роботи, послуги
розрахунками з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
розрахунками зі страхування
розрахунками з оплати праці
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для
продажу, та групами вибуття
Баланс

1600
1610
1615
1620
1621
1625
1630
1660
1665
1690
1695
1700
1900

На початок
На кінець
звітного періоду звітного періоду
3

4

120315

()
()

(10044)
()
()
110271

1884
4325

6209
116480

Рішенням дев’ятої сесії сьомого скликання Полтавської міської ради від 31 січня 2017 року розпочато
ліквідацію комунального підприємства «Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця» Полтавської
міської ради, Полтавська область, м.Полтава, пров. Гончарова, 17 (код 03351987) та утворено ліквідаційну
комісію.
стор. 130 з
137

Адрес
36002

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
Рішення про ліквідацію підприємства надруковане в офіційному спеціалізованому засобі масової інформації
„Полтавський вісник” № 06 від 09.02.2017 р.
До ліквідаційної комісії звернулись кредитори з наступними вимогами:
1. КП «Спецкомбінат ПРО» про повернення кредиторської заборгованості в розмірі
3 446, 90 грн..
2. Первинна профспілка ШЕД про повернення кредиторської заборгованості в розмірі 8 563, 90 грн.
3. Обл. профспілка ЖКГ про повернення кредиторської заборгованості в розмірі 6 155, 31 грн.
4. КП «Декоративні культури» ПМР про повернення кредиторської заборгованості в розмірі:
- 36 491, 51 грн.;
- 89 446, 03 грн.;
- 21347, 40 грн..
5. Полтавський районний центр зайнятості про повернення кредиторської заборгованості в розмірі 6 125,
51 грн.
6. ТзДВ «Полтаватрансбуд» про повернення кредиторської заборгованості в розмірі 6 576,00 грн.;
7. ТОВ «Лубенське ШБУ №9» про повернення кредиторської заборгованості в розмірі 117 844, 64 грн.
8. КП «Полтававодоканал» про повернення кредиторської заборгованості в розмірі 11 377, 58 грн.
9. ТОВ «Алеко» про повернення кредиторської заборгованості в розмірі 20 256,00 грн.
10. КП «Полтавасервіс» ПМР про повернення кредиторської заборгованості в розмірі 683 000,00 грн.
11. Державне підприємство «Прозоро» про повернення кредиторської заборгованості в розмірі 1 350, 00
грн.
12. КП «ПП ШРБУ» ПМР про повернення кредиторської заборгованості в розмірі 871 685, 48 грн.
13. ДФС у Полтавській області (ДПІ) про повернення кредиторської заборгованості в розмірі 3 026 566, 48
грн.
14. ФСС від нещасних випадків про повернення кредиторської заборгованості в розмірі 795 677, 13 грн.
15. Державна виконавча служба про повернення кредиторської заборгованості в розмірі 503 000, 00 грн.
Загальна сума заявлених кредиторських вимог становить – 6 208 909, 87 грн.
У юридичної особи вистачає коштів для задоволення вимог кредиторів.
Поточна
дебіторська
заборгованість
станом
на
01
305 618, 52 грн. в тому числі:
1. ФОП Тузенко 8 369, 20 грн.;
2. ПП «Техагросервіс» 16 076, 53 грн.;
3. ТОВ «Механізований будівельний центр» 275 994, 57 грн..

червня

2017

Голова ліквідаційної комісії

Кропивка Ю.І.

Члени комісії
Пушкарь М.І.
Королех Л.І.
Бобошко С.І.

Мордік Я.В.

року

складає

стор. 131 з
137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
Додаток. КП "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської
міськради у 2015-му році проводило закупівлі як техніки, так і будівельних матеріалів,
необхідних для утримання та ремонту автомобільних доріг у місті Полтава.
Деякі закупівлі КП "Полтавська міська шляхово-експлуатаційна дільниця" Полтавської
міськради у 2015-му році
ОГОЛОШЕН
НЯ
№

№ ВДЗ

№
огол.

1

232(14.04.2015
), 14.04.15

2

3

67

Процедур
а
закупівлі

Галузь

Замовник

Предмет

Місце

11187
2

Будівництво,
будівельні
матеріали та
спецтехніка

Відкриті
торги

код 30.99.1 - засоби та
устатковання транспортні,
інші, н.в.і.у (Розкидач піску
Л-415 або еквівалент ) - 2
(дві) одиниці67

м. Полтава,
пров.
Гончарова,17
(гараж
замовника)

232(14.04.2015
), 14.04.15

11188
3

Будівництво,
будівельні
матеріали та
спецтехніка

КП "Полтавська
міська
шляховоексплуатаційна
дільниця"
Полтавської
міськради
КП "Полтавська
міська
шляховоексплуатаційна
дільниця"
Полтавської
міськради

Відкриті
торги

м. Полтава, вул.
Островського,
2-а (постачання
за рахунок
учасника)

232(14.04.2015
), 14.04.15

11188
8

Будівництво,
будівельні
матеріали та
спецтехніка

КП "Полтавська
міська
шляховоексплуатаційна
дільниця"
Полтавської
міськради

Відкриті
торги

код 28.92.3 - машини й
устатковання землерийні,
інші (Нагрівач бітуму
ємністю 30-40 м3 в
комплекті з жаровою
трубою, змійовиком
підігріву мастила та
двохступеневою горілкою,
для роботи на природньому
газі, та системою
автоматики, або еквівалент)
- 1 (одна) одиниця
код 27.90.1 - устатковання
електричне, інше, та його
частини (Автоматизована
система керування
асфальтозмішувального
обладнання з комплектом
частоних перетворювачів) 1 (одна) одиниця

м. Полтава, вул.
Островського,
2-а (постачання
за рахунок
учасника)

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ: ПРИДБАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ. Відповідно до п. 6 Стандарту бухгалтерського обліку 7
“Основні засоби”, об’єкт основних засобів визнається активом, якщо існує ймовірність того, що підприємство/установа отримає в
майбутньому економічні вигоди від його використання та вартість його може бути достовірно визначена. Згідно листа Міністерства
фінансів України від 23.03.2007 р. №31-34000-10-25/5753, який визначив, що “зарахування на баланс основних засобів здійснюється
відповідно до пункту 10 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 30 вересня 2003 року N 561, на підставі акта приймання-передачі (введення в експлуатацію) основних засобів”.
Крім п. 14.1.138 Податкового кодексу України, визначення основним засобам надається і в інших нормативно-правових актах:
1) пункт 2 наказу Міністерства фінансів України від 30 вересня 2003 року № 561 “Про затвердження Методичних рекомендацій з
бухгалтерського обліку основних засобів”: “основними засобами вважаються матеріальні активи, які підприємство утримує з метою
використання їх у процесі виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення
адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких становить більше
одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік)”.
2) наказ Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. N 92 “Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7
"Основні засоби" визначив, що “основні засоби - матеріальні активи, які підприємство утримує з метою використання їх у процесі
виробництва або постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і
соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року (або операційного
циклу, якщо він довший за рік)”
Акт приймання-передачі основних засобів від 11.05.2016 р. (типова форма ОЗ-1) є підставою підставою для зарахування на баланс,
відповідно до п. 10 Методичних рекомендацій, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 вересня 2003 року N 561.
стор. 132 з
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Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
4

232(14.04.2015
), 14.04.15

11177
4

Товари,
роботи,
послуги

КП "Полтавська
міська
шляховоексплуатаційна
дільниця"
Полтавської
міськради

Відкриті
торги

код 08.93.1 - сіль і чистий
хлорид натрію; вода морська
та сольові розчини (Сіль
технічна помол №3 з
антизлежувальними
добавками вмістом до 150г/т
-700 т, сіль технічна помол
№3 – 280 т)
код 08.12.1 - гравій та пісок
(Пісок річковий щільний
природній ) - 3000 т

м.Полтава на
залізничну
станцію
ПолтаваКиївська,
постачання за
рахунок
учасника
м.Полтава на
залізничну
станцію
ПолтаваКиївська,
постачання за
рахунок
учасника
м. Полтава, вул.
Островського,
2-а, постачання
за рахунок
учасника

5

232(14.04.2015
), 14.04.15

11184
5

Товари,
роботи,
послуги

КП "Полтавська
міська
шляховоексплуатаційна
дільниця"
Полтавської
міськради

Відкриті
торги

6

229(08.04.2015
), 08.04.15

10820
1

Будівництво,
будівельні
матеріали та
спецтехніка

Переговор
на
процедура
закупівлі

код 23.52.1 - вапно
негашене, гашене та
гідравлічне (Мінеральний
порошок для
асфальтобетонної суміші в
кількості 1 000т) - 1 000т

7

225(02.04.2015
), 02.04.15

10373
3

Будівництво,
будівельні
матеріали та
спецтехніка

Переговор
на
процедура
закупівлі

код 23.63.1 - бетон товарний
(Суміш бетонна готова
важка В-15 (М-200) в
кількості 600 м3 та суміш
бетонна готова важка В-7,5
(М-100) в кількості 100 м3)

самовивіз за
заявкою
замовника м.
Полтава

8

218(24.03.2015
), 24.03.15

94513

Енергетика,
паливо, хімія

Переговор
на
процедура
закупівлі

код 35.11.1 - енергія
електрична (Енергія
електрична) - 191 000
кВт/год.

м.Полтава,
пров.Гончарова,
17,
вул.Островсько
го 2-а

9

217(23.03.2015
), 23.03.15

93071

Енергетика,
паливо, хімія

КП "Полтавська
міська
шляховоексплуатаційна
дільниця"
Полтавської
міськради
КП "Полтавська
міська
шляховоексплуатаційна
дільниця"
Полтавської
міськради
КП "Полтавська
міська
шляховоексплуатаційна
дільниця"
Полтавської
міськради
КП "Полтавська
міська
шляховоексплуатаційна
дільниця"
Полтавської
міськради

Переговор
на
процедура
закупівлі

код 20.30.1 - фарби та лаки
на основі полімерів (Фарба
для розмітки доріг акрилова
згідно ТУ У 87-075-004-2001
(1 найменування) та фарба
ПФ-115С згідно ГОСТ 646576 ( 12 найменувань)) відповідно до пп2. п2
Обґрунтування застосування
переговорної процедури
закупівлі

м. Полтава,
пров.Гончарова
17

АКЦЕПТИ
№

№ ВДЗ

№
огол.

1

234(16.04.2015
), 16.04.15

11337
4

Галузь

Замовник

Будівництво,
будівельні
матеріали та
спецтехніка

КП "Полтавська
міська
шляховоексплуатаційна
дільниця"
Полтавської
міськради

Процедур
а
закупівлі
Переговор
на
процедура
закупівлі

Предмет
код 23.52.1 - вапно
негашене, гашене та
гідравлічне (Мінеральний
порошок для
асфальтобетонної суміші в
кількості 1 000т) - 1 000т

Інформація
про учасників
переможців
Товариство з
обмеженою
відповідальніст
ю "АЛЕКО"/
960000 грн. (з
ПДВ) / 10.04.15
/

стор. 133 з
137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
2

230(09.04.2015
), 09.04.15

10916
6

Будівництво,
будівельні
матеріали та
спецтехніка

КП "Полтавська
міська
шляховоексплуатаційна
дільниця"
Полтавської
міськради
КП "Полтавська
міська
шляховоексплуатаційна
дільниця"
Полтавської
міськради

Переговор
на
процедура
закупівлі

код 23.63.1 - бетон товарний
(Суміш бетонна готова
важка В-15 (М-200) в
кількості 600 м3 та суміш
бетонна готова важка В-7,5
(М-100) в кількості 100 м3)

3

222(30.03.2015
), 30.03.15

99830

Енергетика,
паливо, хімія

Переговор
на
процедура
закупівлі

код 35.11.1 - енергія
електрична (Енергія
електрична) - 191 000
кВт/год.

4

221(27.03.2015
), 27.03.15

98316

Енергетика,
паливо, хімія

КП "Полтавська
міська
шляховоексплуатаційна
дільниця"
Полтавської
міськради

Переговор
на
процедура
закупівлі

код 20.30.1 - фарби та лаки
на основі полімерів (Фарба
для розмітки доріг акрилова
згідно ТУ У 87-075-004-2001
(1 найменування) та фарба
ПФ-115С згідно ГОСТ 646576 ( 12 найменувань)) відповідно до пп2. п2
Обґрунтування застосування
переговорної процедури
закупівлі

Товариство з
обмеженою
відповідальніст
ю «ЄВРОБУД
СМ»/ 575800
грн. (з ПДВ) /
03.04.15 /
Публічне
акціонерне
товариство
«ПОЛТАВАОБ
ЛЕНЕРГО»
Полтавська
філія міських
електромереж/
317938.6 грн.
(з ПДВ) /
25.03.15 /
Товариство з
обмеженою
відповідальніст
ю «АГРОБУД І
К»/ 699304.75
грн. (з ПДВ) /
24.03.15 /

РЕЗУЛЬТАТ
И
Процедур
а
закупівлі

№

№ ВДЗ

№
огол.

Галузь

Замовник

1

232(14.04.2015
), 14.04.15

11140
2

Енергетика,
паливо, хімія

КП "Полтавська
міська
шляховоексплуатаційна
дільниця"
Полтавської
міськради

Переговор
на
процедура
закупівлі

2

227(06.04.2015
), 06.04.15

10595
5

Будівництво,
будівельні
матеріали та
спецтехніка

КП "Полтавська
міська
шляховоексплуатаційна
дільниця"
Полтавської
міськради

Відкриті
торги

Предмет

Результат

код 20.30.1 - фарби та лаки
на основі полімерів (Фарба
для розмітки доріг акрилова
згідно ТУ У 87-075-004-2001
(1 найменування) та фарба
ПФ-115С згідно ГОСТ 646576 ( 12 найменувань)) відповідно до пп2. п2
Обґрунтування застосування
переговорної процедури
закупівлі
код 28.92.2 - машини інші
для переміщування,
планування, профілювання,
розробляння, вирівнювання,
трамбування, ущільнювання
та виймання ґрунту,
корисних копалин або руд
(зокрема бульдозери,
механічні лопати та дорожні
котки) (Каток дорожній
вібраційний комбінований
Амкодор 6632 або
еквівалент) - 1 (одна)
одиниця

Завершені з
визначенням
переможця

Відмінені

стор. 134 з
137

Любич Андрій Васильович, ГО “Інститут фінансів та права”
3

224(01.04.2015
), 01.04.15

10215
8

Будівництво,
будівельні
матеріали та
спецтехніка

КП "Полтавська
міська
шляховоексплуатаційна
дільниця"
Полтавської
міськради

Відкриті
торги

4

221(27.03.2015
), 27.03.15

98067

Будівництво,
будівельні
матеріали та
спецтехніка

КП "Полтавська
міська
шляховоексплуатаційна
дільниця"
Полтавської
міськради

Відкриті
торги

5

221(27.03.2015
), 27.03.15

98718

Товари,
роботи,
послуги

Відкриті
торги

6

219(25.03.2015
), 25.03.15

95182

Технологічне
обладнання,
комплектуючі
та матеріали,
технічне
обслуговуван
ня

КП "Полтавська
міська
шляховоексплуатаційна
дільниця"
Полтавської
міськради
КП "Полтавська
міська
шляховоексплуатаційна
дільниця"
Полтавської
міськради

7

218(24.03.2015
), 24.03.15

93858

Будівництво,
будівельні
матеріали та
спецтехніка

Відкриті
торги

8

218(24.03.2015
), 24.03.15

94048

Технологічне
обладнання,
комплектуючі
та матеріали,
технічне
обслуговуван
ня

КП "Полтавська
міська
шляховоексплуатаційна
дільниця"
Полтавської
міськради
КП "Полтавська
міська
шляховоексплуатаційна
дільниця"
Полтавської
міськради

Відкриті
торги

Відкриті
торги

код 29.10.5 - автомобілі
спеціальної призначеності
(Універсальна всесезонна
вакуумна підмітальноприбиральна машина для
чищення вулиць міста на
базі КрАЗ 5401Н2 зі
змінним зимовим
піскорозкидальним
обладнанням, та відвалом
поворотним, або еквівалент
) - 2 (дві) одиниці
код 23.61.1 - вироби з
бетону для будівництва
(Борт бетонний БР 100.30.15
прямий рядний
вібропресований в кількості
10 000 м/п та борт
тротуарний БР 100.20.8
(поребрик) вібропресований
в кількості 2 000 м/п)
код 30.99.1 - засоби та
устатковання транспортні,
інші, н.в.і.у (Розкидач піску
Л-415 або еквівалент ) - 2
(дві) одиниці

Відмінені

код 28.92.4 - машини й
устатковання для
сортування, подрібнювання,
змішування та подібного
обробляння ґрунту, каміння,
руд та інших мінеральних
речовин (Ємність для
зберігання бітумної емульсії
КС37, в комплекті зі
змійовиком циркуляції
гарячого теплоносія,
міксером для
перемішування та системою
автоматики) - 1 (одна)
одиниця
код 08.12.1 - гравій та пісок
(Щебінь гранітний фракції
5-25 мм в кількості 4000 т)

Відмінені

код 28.92.3 - машини й
устатковання землерийні,
інші (Нагрівач бітуму
ємністю 30-40 м3 в
комплекті з жаровою
трубою, змійовиком
підігріву мастила та
двохступеневою горілкою,
для роботи на природньому
газі, та системою
автоматики, або еквівалент)
- 1 (одна) одиниця

Відмінені

Відмінені

Відмінені

Відмінені

стор. 135 з
137
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9

218(24.03.2015
), 24.03.15

94055

Технологічне
обладнання,
комплектуючі
та матеріали,
технічне
обслуговуван
ня

КП "Полтавська
міська
шляховоексплуатаційна
дільниця"
Полтавської
міськради

Відкриті
торги

1
0

216(20.03.2015
), 20.03.15

91409

Енергетика,
паливо, хімія

КП "Полтавська
міська
шляховоексплуатаційна
дільниця"
Полтавської
міськради

Відкриті
торги

1
1

212(16.03.2015
), 16.03.15

84977

Будівництво,
будівельні
матеріали та
спецтехніка

Відкриті
торги

1
2

212(16.03.2015
), 16.03.15

85198

Будівництво,
будівельні
матеріали та
спецтехніка

КП "Полтавська
міська
шляховоексплуатаційна
дільниця"
Полтавської
міськради
КП "Полтавська
міська
шляховоексплуатаційна
дільниця"
Полтавської
міськради

Відкриті
торги

код 27.90.1 - устатковання
електричне, інше, та його
частини (Автоматизована
система керування
асфальтозмішувального
обладнання з комплектом
частоних перетворювачів) 1 (одна) одиниця
код 20.30.1 - фарби та лаки
на основі полімерів (Фарба
для розмітки доріг акрилова
згідно ТУ У 87-075-004-2001
(1 найменування) та фарба
ПФ-115С згідно ГОСТ 646576 ( 12 найменувань)) кількість - згідно технічних
вимог документації
конкурсних торгів
код 23.52.1 - вапно
негашене, гашене та
гідравлічне (Мінеральний
порошок для
асфальтобетонної суміші в
кількості 1 000т)

Відмінені

код 23.63.1 - бетон товарний
(Суміш бетонна готова
важка В-15 (М-200) в
кількості 600 м3 та суміш
бетонна готова важка В-7,5
(М-100) в кількості 100 м3)

Відмінені

Відмінені

Відмінені

стор. 136 з
137
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стор. 137 з
137

