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 Шановна Оксано Тарасівно! 

Згідно з інформацією, яка була розміщена на сайті публічних закупівель 

Prozorro, КП «Київський метрополітен» 01 червня 2020 року за результатами тендеру 

замовило ТОВ «Плутон ІС» технічне переоснащення червоної та синьої ліній метро 

за 108,39 млн грн. До кінця 2021 року мають переоснастити камери випрямленого 

струму 825 В із заміною швидкодіючих вимикачів ВАБ-28 на 12 електричних 

підстанціях Святошинсько - Броварської та Оболонсько - Теремківської ліній. 

Передбачено аванс у розмірі 50%. Субпідрядник ПрАТ «Плутон» виконає роботи не 

менше ніж на 20% вартості підряду. У підсумковій відомості ресурсів без доставки і 

ПДВ більшість коштів, а саме 79,26 млн грн. припадають на обладнання у 

комплектах без розшифровки: 44 комплекти технічного переоснащення камери 825В 

ШВ по 1,47 млн грн./к-т; 2 комплекти технічного переоснащення камери 825В ШВР 

по 1,48 млн грн./к-т; 8 комплектів технічного переоснащення камери 825В ШЗВ по 

1,45 млн грн./к-т. В кошторисах вказані швидкодіючі вимикачі постійного струму 

UR40-81S по 1 574 грн. Також там є модульні контролери MC200+ по 11 608 грн. та 

максимальний струмовий захист SMTN-3 по 689 грн. і CR-100 по 295 грн. Їх виробляє 

група «Плутон», до якої входять згадане українське ПрАТ «Плутон», російське АТ 

«ЕТК «Плутон» та інші. Вартість договору лише на 1% нижча від очікуваної вартості 

закупівлі у 109,92 млн грн. Засновником і директором запорізького ТОВ «Плутон ІС» 

є місцевий житель Дмитро Овсянікер. Він володіє згаданим запорізьким ПрАТ 

«Плутон» із запорожцем Сергієм Сечиним і росіянином Володимиром Осіповим. 



Останній є гендиректором і найбільшим акціонером російського ЗАТ «НВП 

Енергія», яке виготовляє обладнання для метро. 

У зв’язку із вищенаведеним, вважаю, що по вищевказаному тендеру може 

існувати корупційна складова, тому прошу контролювати даний тендер  і обов'язково 

проводити аудити витрат коштів на заходи з технічного переоснащення червоної та 

синьої ліній метро.  

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 

про результати розгляду звернення прошу Вас повідомити мене листом в 

установлений Законом термін. 
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