Кейс стаді МКП «Чернівціспецкомунтранс»

Декілька років у Чернівцях МКП «Чернівціспецкомунтранс» орендує у іншого
підприємства сміттєвози для вивозу побутових відходів. Необхідний транспорт орендують
у ТОВ «Укрвторресурси-Буковина», співвласником якого є колишній директор
«Чернівціспецкомунтрансу» Іванченко Олександр Васильович[i]. Вартість оренди 1
сміттєвоза договором визначена у розмірі 100 тис. грн. на місяць. У грудні 2017 року
комунальному підприємству з бюджету міста було виділено 8,1 млн .грн. на закупівлю
сміттєвозів. Сміттєвози станом на 7 листопада 2019 року не закупили, а гроші знаходяться
на депозитних рахунках.
Програмою розвитку МКП «Чернівціспецкомунтранс» на 2017-2018 роки
передбачалося придбання за рахунок коштів бюджету міста Чернівці 5 вживаних
сміттєвозів з країн ЄС на суму 10,125 млн. грн. На реалізацію цієї програми підприємство
отримало у грудні 2017 року 8,1 млн. грн на закупівлю вже тільки 4 автомобілів. У 2017
році підприємство тричі проводило тендер. Перші торги були відмінені за рекомендаціями
Національної поліції. Два інших рази – через невідповідність пропозицій учасників
умовам тендерної пропозиції.
У січні та червні 2018 року міська рада Чернівців внесла зміни в програму розвитку
МКП «Чернівціспецкомунтранс» згідно яких підприємство мало б за виділених 8,1 млн.
грн. закупити лише 3 сміттєвози. Офіційна причина таких змін – інфляція. У 2017 році
вона складала 13,7%, що вплинуло на збільшення вартості сміттєвозів.
У лютому 2018 року підприємство провело тендер на закупівлю 3 вживаних
сміттєвозів не старіше 2009 року випуску на суму 8,1 млн. грн[ii]. До участі у тендері
подали документи дві фірми: ТОВ «Укрвторресурси-Буковина» та ПП «Традекс».
Рішенням тендерного комітету пропозиція ПП «Традекс» була відхилена, оскільки
учасник тендеру не надав лист із зазначенням гарантії на автомобіль MAN, хоча
пропонується Iveco. Також підприємство не надало довідку про підприємство, яке буде
займатись сервісним обслуговуванням автомобілів. У підсумку тендерні торги були
відмінені у зв’язку із недостатньою кількістю учасників.
У червні 2018 року Чернівецька міська рада прийняла рішення щодо придбання
нових сміттєвозів на умовах фінансового лізингу. Відповідно до умов лізингу,
затверджених цим рішенням, протягом 5 років МКП «Чернівціспецкомунтранс»
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виплатить близько 30 млн. грн за 6 нових сміттєвозів (з урахуванням відсотків). В
результаті сміттєвози так і не придбали, а виділених 8,1 млн. грн. залишаються
виділеними та не використаними. У цьому ж році МКП «Чернівціспецкомунтранс»
орендувало
7
сміттєвозів
(5
працюючих
та
2
резервних)
у
ТОВ
«Укрвторресурси-Буковина». Вартість оренди 5 сміттєвозів визначена у розмірі 500 тис.
грн. на місяць, загальна сума договору за 6 місяців - 3 млн.грн[iii].
У 2019 році «Чернівціспецкомунтранс» – підприємство, яке повинне надавати
послуги з вивезення сміття, вже два рази оголошувало тендер по наданню послуг з
вивезення твердих побутових відходів на 6,85 млн. грн. Проте на нього подала документи
лише одна фірма "Альтфатер Чернівці", тому тендер не відбувся.
На жовтневу сесію Чернівецької міської ради (31.10.2019р.) винесено проект
рішення, згідно якого Чернівціспецкомунтранс зобов’язаний повернути до бюджету м.
Чернівці 8,1 млн. грн., які були виділені підприємству у 2017 році для придбання
сміттєвозів. Порушення законодавства було підтверджене Держаудитслужбою в процесі
планової ревізії бюджету м.Чернівці[iv]. Міський голова Чернівців Олексій Каспрук так
прокоментував створення цього проекту рішення: «"Є рішення сесії. Місто перераховує
кошти перший внесок комунальному підприємству "Чернівціспецкомунтранс" у розмірі
8,5 млн грн на закупівлю нових сміттєвозів на базі автомобілів Ford, в тому числі з
можливістю мити контейнери прямо на місці. Мене усувають з посади. Керівник
підприємства, який дуже наближений до керівника фракції "Батьківщина" Олександра
Пуршаги, на свій власний розсуд приймає рішення, що він не буде купувати комунальну
техніку. Яким чином забезпечується сьогодні сміття на тій території, яку обслуговує
"Чернівціспецкомунтранс"? Підприємство оголошує тендер, і сміття на цій території
возить київська фірма. Тобто, київській фірмі у Чернівцях працювати вигідно, а
комунальному підприємству в Чернівцях із новою технікою працювати не вигідно", –
сказав міський голова[v]».
На жовтневій сесії Чернівецької міської ради цей проект рішення так і не був
розглянутий.
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