
 

Додаток  

до Рішення № 3 Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві  

державній адміністрації 

                                                                                             Протокол № 15 від 27 вересня 2018 року  
 

Інформація ЩОДО реалізації проекту по створенню в Центральній районній 

бібліотеці ім. П.Тичини ЦБС Дніпровського району міста Києва БІБЛІО- HUB 

станом на 20.09.2018 р. 

У 2017 р. управлінню культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації були виділені кошти в 

сумі 5,0 млн. грн. на реалізацію проекту по створенню в Центральній районній 

бібліотеці ім. П.Тичини ЦБС Дніпровського району міста Києва БІБЛІО-НUB, з них: 
- на проведення ремонтних робіт - 3,63 млн. грн.; 
- придбання обладнання - 1,37 млн. грн. Тендерним комітетом Управління 
через електронну систему публічних 
 закупівель Prozorro проведено процедуру відкритих торгів на закупівлі:  45453000-7 

«Капітальний ремонт приміщень бібліотеки ім. П.Тичини»  (переможець - Товариство з 

обмеженою відповідальністю «БК КБР»; 

 39151000-5 «Меблі різні» (переможець - Товариство з обмеженою  відповідальністю 

"КЕРНЕР"). 

Інші придбання проведені в повному обсязі у відповідності до чинного законодавства. 

 Роботи з капітального ремонту проводились згідно експертного звіту 

 від 03.11.2017 №00-1703-17/КД. У зв'язку з відсутністю у складі управління 

працівників з будівельною освітою, для здійснення нагляду за якістю та І повнотою 

виконання робіт управлінням укладено договір з ФОП Лахненко О.В.  Підписи на актах 

виконаних робіт ставилися лише після перевірки робіт технаглядом. 

Роботи з проведення капітального ремонту виконані своєчасно, що засвідчено 

інженером з технагляду. 

29.12.2017 р. представником технагляду Лахненко О.В. у відповідності де умов 

зазначених договорів надано акти виявлених недоліків (дефектів) від 29.12.2017 №б/н, 

згідно яких TOB "БК КБР", взяло на себе зобов'язання виконати гарантійні ремонті 

роботи по усуненню дефектів (переробленню раніш виконаних робіт) за власні кошти 

TOB "БК КБР", в термін 2( календарних днів з дати підписання акту відповідно до 

переліку. 

Дніпровським районним судом (суддя Сазонова М.Г.) від 12.01.2018 р № 755/737/18-к 

1-кс/755/181/18 був накладений арешт на проведення будівельних робіт в Центральній 

районній бібліотеці ім. П.Тичини (вул Митрополита А.Шептицького, 24). Перевірка 

Північним офісом Держаудитслужби України об'єкту проходила у терміни з 15.01.-

06.02.2018 р на підставі ухвали суду від 15.01.2018 р. № 755/737/18-к 1-кс/755/181/18. 

Порушення встановлені в ході ревізії по проведенню капітального ремонту усунуто на 

загальну суму 88943,92 грн. з ПДВ, зокрема: шляхом виконання додаткових 

будівельних робіт не передбачених кошторисною документацією і актами приймання 

виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2В) на суму 76112,1 грн. та шляхом 

перерахуванням грошових коштів на казначейський рахунок № 35423144077968 



Управління культури відкритий в ГУ ДКСУ у м. Києві на суму 12831,78 грн., які в 

свою чергу перераховані до міського бюджету. 

Внаслідок накладеного арешту на здійснення будівельних робіт відбулося 

наступне: 

- невстановленими особами вчинено акт вандалізму ( розбито найбільшу вітрину 

приміщення та пошкоджено фасад) орієнтовна сума збитків становить 30,0 тис. грн.; 

- неможливість встановлення охоронної сигналізації; 

- 12.03.2018 р. працівниками бібліотеки виявлено крадіжку майна орієнтовною 

вартістю збитків 100,0 тис. грн. На місце злочину було викликано поліцію та складено 

протокол, за результатами якого відкрито кримінальне впровадження № 

12018100040002562 від 13.03.2018 р. за ч. З ст. 185, яке досі не розкрито; 

залиття приміщень сусідами з верхніх поверхів, прорив загальнобудинкових 

мереж водопостачання, які неможливо було усунути внаслідок заборони 

проведення ремонтних робіт; 

- неможливість проведення поточних ремонтних робіт приміщень, що не увійшли до 

капітального ремонту, запланованих на 2018 рік. 

Дніпровським районним судом 17.08.2018 р. (суддя Сазонова М.Г.) знято арешт у 

зв'язку з тим, що органом досудового слідства не було здобуто та надано слідчому судді 

достатніх та. належних доказів для безспірного висновку про наявність підстав, які б 

виправдали тривале тримання приміщення бібліотеки під арештом, відсутні дані, що 

майно є доказом злочину. 

Після отримання відповідного рішення суду TOB "БК КБР" з 03.09.2018р. 

приступило до усунення порушень, виявлених представником технагляду Лахненко 

О.В. Ліквідацію наслідків актів вандалізму, залиттів та крадіжок. Додаткова 

інформація: 

У 2018 році реалізовано проект "BIBLIO HUB" для людей з вадами зору" на базі 

ЦРБ ім. П.Тичини за рахунок громадського бюджету м. Києва. 

Начальник управління                                                                 О.Панченко 


