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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 щодо можливих 

зловживань з боку службових осіб міських закладів охорони здоров’я під час 

визначення переможців в тендерах медичних закладів м. Києва. 

Зокрема, встановлено, що під час визначення переможця у тендері 

«Капітальний ремонт з утеплення фасаду та заміною фасадних вікон Київської 

міської клінічної лікарні №7, вул. Котельникова, буд. 95» товариство з 

обмеженою відповідальністю «ВЕЛІАНТ БУД» (код ЄДРПОУ 38907627), яке 

виграло тендер з пропозицією у розмірі 38,5 млн грн було відхилене, як 

переможець.  

При цьому, відхилення відбулося за надуманими фактами, а 

переможцем була названа компанія ТОВ «НІДКОМ» (код ЄДРПОУ 41564138) 

з ціновою пропозицією, більшою за попередню на понад 2 млн грн, що 

суперечить положенням п. 15, 18 ч. 1 статті 1 та статті 29 Закону України «Про 

публічні закупівлі».  

Аналіз тендерної документації ТОВ «НІДКОМ» свідчить і про іншу 

невідповідності кваліфікаційним вимогам та положенням п. 1, 2 ч. 2 статті 16 

та частини 2 статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» компанії, 

зокрема, Товариство не надало документи, що підтверджують професійну 

кваліфікацію деяких працівників, а також не надано інформації щодо 



матеріально-технічної бази, яка вимагається Дефектним Актом Замовника, а 

саме: в файлі 8. Довідка про наявність обладнання та МТБ – відсутня 

інформація про наявність трубчастих iнвентарних риштувань та пiдвiсних 

люльок.  

Також ТОВ «НІДКОМ» не надало інформацію про відсутність підстав, 

визначених у частині другій статті 17 Закону «Про публічні закупівлі» для 

прийняття Замовником рішення про відмову в участі, у зв’язку з невиконанням 

Товариством зобов’язання за раніше укладеним договором про закупівлю з 

цим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання, і було 

застосовано санкції у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків - 

протягом 3 років з дати дострокового розірвання такого договору. 

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 Департаментом охорони 

здоров’я. 

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. Невідкладно вжити заходів щодо перевірки за фактом можливих 

зловживань з боку службових осіб комунальних закладів охорони здоров’я м. 

Києва під час визначення переможців в тендерах по публічним закупівлям 

товарів, робіт та послуг для таких закладів по м. Києву. 

2. Вжити заходів щодо перевірки законності перемоги ТОВ «НІДКОМ» 

у тендері на ремонт та утеплення Київської міської клінічної лікарні № 7 на 

вул. Михайла Котельникова, 95 у Святошинському районі м. Києва. 

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. 

 

 

З повагою 

Депутат Київської міської ради                                        Ігор Мірошниченко 

 


