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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ
Відповідно до статті 2 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад»
депутат місцевої ради як представник інтересів територіальної громади, виборців
свого виборчого округу зобов'язаний виражати і захищати інтереси відповідної
територіальної громади та її частини - виборців свого виборчого округу,
виконувати їх доручення в межах своїх повноважень, наданих законом, брати
активну участь у здійсненні місцевого самоврядування.
Мені, як депутату Київської міської ради, стало відомо про можливі
зловживання службовими особами КП «Київпастранс» під час організації та
проведенні тендерів про купівлю дизельного палива.
КП «Київпастранс» 11-16 червня за результатами тендеру уклало п’ять
угод про купівлю дизельного палива на суму 72,15 млн. грн. Про це
повідомляється у системі «Прозорро».
Загалом замовили 5,00 млн. літрів дизпалива із поставкою наливом у
автомобільний транспорт із резервуарів нафтобази до кінця 2020 року. Ціни
різняться в межах 14,22-14,76 грн./л.
Мені відомо, що тендери про купівлю дизельного палива переважно
виграють фірми, наближені до Віктора Медведчука – нардепа і голови політради
партії «ОПЗЖ», кума президента Росії Володимира Путіна, зокрема, ТОВ
«Глуско Україна» отримає 14,58 млн грн. за 1,00 млн. л. дизелю виробництва
ПАТ «Укртатнафта» Ігоря Коломойського або «Мозирського НПЗ» по 14,58
грн./л. Київська фірма належить швейцарській компанії «Глуско Енерджі»

(«Glusco energy SA») ізраїльського бізнесмена Нісана Моісєєва, котрий є другом
Віктора Медведчука – нардепа і голови політради партії «ОПЗЖ», кума
президента Росії Володимира Путіна.
ТОВ «Фрагрант» за 14,22 млн грн. відвантажить 1,00 млн. л. дизелю по
14,22 грн./л. Засновником фірми є Світлана Жадобко, а директором – Павло
Івасів. Світлана Жадобко є близькою до «Wexler Group». Це група з оточення
Медведчука.
Враховуючи вищевикладене, керуючись
«Про статус депутатів місцевих рад», -
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ПРОШУ:
1. В найкоротші можливі терміни перевірити законність організації та
проведення КП «Київпастранс» тендеру про купівлю дизельного палива, за
результатами якого 11.06.2020 укладено угоди, у тому числі з фірмами Віктора
Медведчука.
2. Розглянути на найближчому засіданні постійної комісії Київської
міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання
корупції питання можливих зловживань службовими особами КП
«Київпастранс» під час організації та проведенні тендерів про купівлю
дизельного палива.
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-т. Петра Григоренка, 39-Б, офіс 88.
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