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Служба автомобільних доріг у Хмельницькій області на Ваш лист від
05.08.2019р. №1344/01-15 надає наступну інформацію:
Для забезпечення експлуатаційного утримання мережі автомобільних доріг
державного значення загального користування Хмельницької області за 2018 рік
освоєно 166,5 млн.грн.
І.По програмі 3111020”Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг
загального користування державного значення”на поточний дрібний ремонт та
експлуатаційне утримання виділено 133,8 млн.грн.,виконано 133,8 лн.грн., вт.ч.:
-ДГГХмельницький ОАД” було виконано робіт по експлуатаційному
утриманню на суму 105,4 млн.грн.,
-ТОВ”МСУ-2” виконало роботи по аварійному ремонту мосту загального
користування на річці Случ на автомобільній дорозі державного значення Н-03
Житомир-Чернівці км 138+км 150 на суму 6,0 млн.грн.,
-ПАТ”ШБУ-56” було виконано робіт по ямковому ремонту автомобільних
доріг державного значення струменевим методом на суму 9,4 млн.грн.,
-ТзОВ’Техно-Буд-Центр” було виконано робіт по ямковому ремонту
автомобільних доріг державного значення струменевим методом
на суму -4,4 млн.грн.,
Виконанні роботи по інформаційно-технічному забезпеченню дорожнього
господарстваюформленню прав власності, що з утриманням замовника складає 8,6
млн.грн.
2. По програмі 3107020 «Фінансове забезпечення заходів із забезпечення безпеки
дорожнього руху відповідно до державних програм» при плані 32,7 млн.грн. виконано
32,7 млн.грн., з них:
ДП”Хмельницький ОАД” виконало роботи по експлуатаційному утриманню
автомобільних доріг державного значення (ямковий ремонт та зимове утримання) на
суму 21,9 млн.грн.
По поточному дрібному ремонту автомобільних доріг державного значення було
виконано робіт по ремонту пошкоджень, руйнувань та деформації покриття проїздної

частини на суму 10,8 млн.грн.,з них;
ТОВ”Новшляхбуд”виконали роботи на автомобільній дорозі державного значення
Т-23-13 Камянка-Шепетівка км 13+040-км 17+040 на суму 6,5млн.грн.
ПП”Строй-Сервіс-999” виконали роботи на автомобільній дорозі державного
значення Т-23-16 Маниківці-Деражня км 2+020-км 6+320 на суму 2,5 млн.грн.
ТОВ”Єврошляхбуд” виконали роботи на автомобільній дорозі державного
значення Т-23-01 Білогіря/Р-26/ км1+334-км 13+500 на суму 1,8 млн.грн.
На 2019 рік по програмі 3111020”Розвиток мережі та утримання автомобільних
доріг загального користування державного значення” на поточний дрібний ремонт та
експлуатаційне утримання виділено 234,2 млн.грн.,
з них на експлуатаційне
утримання автомобільних доріг при плані
199,1 млн.грн. станом на
07.08.2019р.виконано робіт на суму 174,2 млн.грн.
По ДП”Хмельницький ОАД”при плані на рік 151,7 станом на 07.08.2019 р.
виконано робіт на суму 133,4 млн.грн. ,оплочено 127,7 млн.грн.
Крім того:ТзОВ”Техно-Буд-Центр” виконало роботи на суму 15,7 млн.грн. ,
в т.ч.
-по зимовому утриманню 4,1млн.грн.
-по ямковому ремонту
5,5 млн.грн.
-по ямковому ремонту струменевим методом 6,1 млн.грн.
ПАТШ БУ-56” виконало робіт на суму 7,5 млн.грн.,в т.ч.
-по зимовому утриманню 3,0 млн.грн.
-по ямковому ремонту
3,3 млн.грн.
-по ямковому ремонту струменевим методом 1,2 млн.грн.
ТОВ”ЕДБ” виконало роботи по зимовому утриманню на суму 2,0 млн.грн.
ТОВ”МСУ-2” виконало аварійні роботи з ліквідації пошкодження мосту після ДТП
через річку Случ на автомобільній дорозі Н-03 Житомир-Чернівці км 138+150 в
м.Старокостянтинів на суму 5,1 млн.грн.
Виконані роботи по інформаційно-технічному забезпеченню оформленню прав
власності, що з утриманням замовника складає 9,2 млн.грн.
ПП”Строй-Сервіс-999” виконали роботи по поточному дрібному ремонту на
автомобільній дорозі державного значення Т-23-12 Маниківці-Деражня на суму 4,0
млн.грн.
Питання безпечної експлуатації автодоріг, мостів та інших штучних споруд, які
знаходяться на автодорогах загального користування державного значення
Хмельницької області покладено на керівництво Служби автодоріг, підрядних
дорожніх організацій, які займаються експлуатаційним утриманням автодоріг, а також
на працівників відділів Служби автодоріг: якості, технічного контролю та нових
технологій; ремонту та експлуатаційного утримання доріг, штучних споруд та безпеки
дорожнього руху; лабораторії з контролю якості виробництва. Також стан
експлуатаційного утримання автодоріг державного значення області знаходиться на
постійному контролі уповноваженого органу Укравтодору - ДП “Науково - технічний
центр “Дорожній контроль якості”.
Спільно з працівниками відділу безпеки дорожнього руху Управління
патрульної поліції у Хмельницькій області працівниками Служби автодоріг двічі на
рік проводяться комісійні (весняні та осінні) огляди мережі автодоріг загального
користування державного значення області, в ході яких визначаються необхідні заходи
з питань безпечної експлуатації автодоріг, мостів та інших штучних споруд, а також

намічаються заходи по їх впровадженню.
Крім цього, відповідно до укладених договорів на експлуатаційне утримання
доріг державного значення, технічний нагляд та забезпечення безпечної експлуатації
автодоріг здійснюється працівниками структурних підрозділів підрядних організацій
на експлуатаційному утриманні яких знаходяться автодороги.
Щодо питань, порушених в у доповідній записці голови тендерного комітету ДП
'‘Хмельницький облавтодор” повідомляємо наступне:
Для унеможливлювання участі в публічних закупівлях недобросовісних і
непрофесійних компаній , з метою запобігання виникнення під час надання послуг
негативних наслідків, в тому числі зриву планів чи уповільнення темпів, неналеженої
якості надання послуг, на виконання вимог . Закону України “Про публічні закупівлі”,
постанови Кабінету Міністрів України від 21 11.2018 р. №993, Окремого доручення
Укравтодору від 27.07.20 Іброку №208-ОД, наказу Державного агенства автомобільних
доріг України “ Про затвердження Рекомендацій щодо укладення довгострокового
договору на експлуатаційне утримання автомобільних доріг загального користування
державного значення” від 08.05.2019 №145. Замовник в тендерній документації
передбачив умови щодо забезпечення якісного надання послуг з експлуатаційного
утримання та
покращення стану автомобільних доріг загального користування
державного значення Хмельницької області, ефективного використання коштів на ці
цілі.
Інформація, яка вказана у доповідній записці не відповідає дійсності,
аргументи не грунтуються на нормах чинного законодавства.
Наголошуємо на тому, що Замовник — Служба автомобільних доріг проводить
закупівлі відповідно до чинного законодавства, неухильно дотримуючись принципів
здійснення закупівель, визначених ст. З Закону України “Про публічні закупівлі”.
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