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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Мені, як депутату Київської міської ради, стало відомо про зловживання
посадовими особами закладів охорони здоров’я в м. Києва під час організації та
проведення тендерів по виконанню будівельних робіт, зокрема, реконструкції та
капітального ремонту в закладах охорони здоров’я м. Києва.
За наявною інформацією, 16 квітня 2020 року Комунальне некомерційне
підприємство «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» (далі – Замовник) на
веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель оприлюднило
оголошення про проведення закупівлі № у ЦБД: UA2020-04-16-002975-b,
найменування предмету закупівлі – «Реконструкція приймального відділення та
спеціалізованих відділень Олександрівської клінічної лікарні м. Києва,
благоустрій території та протизсувні роботи на вул. Шовковичній, 39/1» (ДК 021:
2015 – 45454000-4 Реконструкція) (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-04-16002975-b).
У публічній закупівлі взяло участь 4 учасники: ТОВ «БК КБР» (код
ЄДРПОУ
40990651);
ТОВ «НІДКОМ»
(код
ЄДРПОУ
41564138);
ТОВ «Будівельна компанія «АНТА» (код ЄДРПОУ 42126756); ТОВ «ЛІДЕРБЕЗПЕКА ГРУП» (код ЄДРПОУ 38376967).
Найбільшу вигідну цінову пропозицію було запропоновано товариством з
обмеженою відповідальністю «БК КБР» у сумі 36 033 448 грн. Однак, Замовник
відхилив тендерну пропозицію ТОВ «БК КБР».
Натомість, 13 травня 2020 року переможцем тендеру було визначено
товариство з обмеженою відповідальністю «НІДКОМ» з ціновою пропозицією,
більшою за попередню (36 043 000 грн), що свідчить про порушення положень
п. 15, 18 ч. 1 статті 1 та статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі».

ТОВ «НІДКОМ» до кінця 2020 року має виконати демонтажні роботи,
замінити вікна та двері, оновити внутрішнє оздоблення стін і стель, прокласти
кабелі, облаштувати системи опалення, вентиляції, кондиціонування, каналізації,
встановити санітарно-технічне обладнання, розподільні щити, світильники,
електроустановочні прилади. Окремого переліку робіт з благоустрою території та
протизсувних робіт в опублікованих в системі «ProZorro» документах немає.
Сумніви щодо законності та обґрунтованості перемоги ТОВ «НІДКОМ» в
цьому тендері наводить і той факт, що впродовж останніх років ця компанія
вигравала понад 80 % тендерів, організованих закладами охорони здоров’я
м. Києва, при цьому, маючи ненайвигідніші тендерні пропозиції та допускаючи
ряд інших порушень чинного законодавства та умов тендерної документації.
Так, тотожна ситуація відбулася під час проведення тендеру «Капітальний
ремонт з утеплення фасаду та заміною фасадних вікон Київської міської клінічної
лікарні №7, вул. Котельникова, буд. 95», де переможцем так само стало ТОВ
«НІДКОМ» з тендерною пропозицією, більшою у понад 2 млн грн за пропозицію
«ВЕЛІАНТ БУД» (код ЄДРПОУ 38907627), та допустивши, при цьому, ряд
порушень Закону України «Про публічні закупівлі» та умов тендерної
документації (https://www.dzo.com.ua/tenders/5624045).
Порушення з боку ТОВ «НІДКОМ» підтверджуються листом виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від
01.07.2020 № 001-1986, де вказано, що за результатами розгляду тендеру на
закупівлю капітального ремонту з утеплення фасаду та заміною фасадних вікон
КНП КМКЛ № 7 Департамент внутрішнього фінансового контролю та аудиту
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації) встановив надання не в повному обсязі переможцем закупівлі,
товариством з обмеженою відповідальністю «НІДКОМ», інформації про
кваліфікацію працівників учасника, а також наявність обладнання та матеріальнотехнічної бази.
Крім того, в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП в м. Києві перебуває
кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань
№ 12020100030000945 від 08.02.2020 року за ч.2 ст. 191 КК України привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання
службовою особою своїм службовим становищем.
Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами
TOB «Нідком» (код ЄДРПОУ 41564138) за попередньою змовою з службовими
особами Київської міської клінічної лікарні №1 шляхом внесення неправдивих
відомостей до актів приймання-передачі виконаних робіт, щодо ремонтних робіт
фасаду Київської міської клінічної лікарні №1 вчинили розкрадання ввірених їм
бюджетних коштів. Досудове розслідування триває.
Олександрійська клінічна лікарня м. Києва також вже потрапляла в
корупційні скандали. Зокрема, 2018-2019 роках в Олександрійській клінічній
лікарні будівельні компанії ТОВ «Агранстрой» і ПП «Ремонтно-будівельна
компанія» Будкомплекс» проводили капітальний ремонт в трьох корпусах.
Вартість робіт склала більше 60 млн гривень. Як з’ясувала прокуратура Києва, 27

млн гривень з цієї суми були перераховані фірмам з ознаками фіктивності, які
нібито виконували функції субпідрядників.
Вищезазначене дає підстави вважати, що посадові особи закладів охорони
здоров’я м. Києва та керівництво ТОВ «НІДКОМ», зловживаючи службовим
становищем, розкрадають бюджетні кошти.
З огляду на зазначене, з метою захисту прав та законних інтересів громадян,
на підставі статей 11, 13, 14, 15 Закону України «Про статус депутатів місцевих
рад»,
ПРОШУ:
1. В найкоротші можливі терміни перевірити викладені у зверненні факти
та невідкладно вжити заходів реагування.
2. Невідкладно розглянути на найближчому засіданні постійної комісії
Київської міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та
запобігання корупції питання щодо можливих зловживань з боку керівництва
Олександрівської клінічної лікарні м. Києва, товариства з обмеженою
відповідальністю «НІДКОМ» (код ЄДРПОУ 41564138) та посадових осіб
Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради
(Київської міської державної адміністрації) під час організації та проведенні
тендерів.
3. Про результати розгляду звернення повідомити мене письмово у
встановлений законом строк на електронну адресу: grompryimalnya@gmail.com та
за адресою: 02140, м. Київ, пр. П. Григоренка, 39-Б, офіс 88.
Додаток: копія листа виконавчого органу Київської міської ради (Київської
міської державної адміністрації) від 01.07.2020 № 001-1986 (на 2 арк).
З повагою
Депутат Київської міської ради

Ігор Мірошниченко

