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 Шановна Оксано Тарасівно! 

Згідно з інформацією, яка була розміщена на сайті публічних закупівель Prozorro, 

15 квітня 2020 року КП «Спецжитлофонд» за результатами тендеру замовило ТОВ 

«БК Роял Хауз» реконструкцію з прибудовою до будівлі Києво-Печерського ліцею 

№171 «Лідер» (коригування) за 415,18 млн. гривень.  

У січні 2018 року ТОВ «Варда спецбуд монтаж» виграло підряд 

на реконструкцію ліцею на вул. Лейпцизькій, 11-а у Печерському районі до кінця 2020 

року за 342,84 млн грн. У березні 2020 року цей договір розірвали за згодою сторін, 

виплативши 87,33 млн грн. 

Таким чином, сума оплати за первинним договором та нового договору 

складає 502,51 млн гривень, що в півтора раза більше від початкової вартості 

первинного договору. 

Новий підрядник «БК Роял Хауз» має реконструювати ліцей та школу з 

інженерними мережами, дорогами та благоустроєм і озелененням території до осені 

2022 року. Після коригування проекту в графіку виконання робіт зокрема з’явилися 

окремі рядки щодо автоматики пожежогасіння та димовидалення, яких не було в 

старому графіку. 

За підсумковою відомістю ресурсів без доставки і ПДВ, два зовнішні фасадні 

годинники купили по 475 тис грн. за кожен.  

http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=19935
http://nashigroshi.org/2018/01/09/poroshenkivtsi-daly-ulyublenij-prokladtsi-tretynu-milyarda-na-rozbudovu-litseyu-na-pecherskyh-lypkah/
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-03-001781-a
https://www.projectb.com.ua/uk/objects/licey-lider


Армована фіброю суміш для стяжки Siltek F-22 коштує 95 грн./кг. За даними з 

відкритих джерел, суміш Siltek F-22 не є армованою фіброю і продається у роздріб 

по 125-154 грн. за упаковку на 25 кг, або 5-6 грн./кг. Армованою фіброю є 

інша суміш того ж виробника – Siltek F-35, проте вона ще дешевша – 99-132 грн. за 

упаковку на 25 кг, або 4-5 грн./кг. 

Замовник не вказав вид (сталева, поліпропіленова, поліамідна) і витрату фібри, 

яку нібито додаватиме в розчин, тому пояснити двадцятикратну різницю між 

цінами неможливо. 

У зв’язку із вищенаведеним, прошу надати інформацію про проведення аудиту 

витрат коштів на реконструкцію ліцею на вул. Лейпцизькій, 11-а у Печерському 

районі та вважаю, що по вищевказаному тендеру може існувати корупційна складова, 

тому прошу контролювати даний тендер  і обов'язково проводити аудити витрат 

коштів на заходи з реконструкції з прибудовою до будівлі Києво-Печерського ліцею 

№171 «Лідер». 

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. 

З повагою 

депутат Київської міської ради О.В. Пабат 

https://www.google.com/search?q=%22Siltek+F-22%22&sa=X&rlz=1C1AVNE_enUA700UA700&biw=1366&bih=625&tbm=shop&tbs=vw:l,mr:1,p_ord:pd&ei=EuzQXub6KOSxrgSN-oOwAQ&ved=0ahUKEwjmy7-x9tjpAhXkmIsKHQ39ABYQuw0IrQEoAg
https://wikibud.com.ua/news/obiraemo-sumish-dlja-stjazhki-pidlogi-vidi-i-harakteristiki/
https://www.google.com/search?q=%22Siltek+F-35%22&rlz=1C1AVNE_enUA700UA700&biw=1366&bih=625&tbm=shop&tbs=p_ord:pd&ei=He_QXo6FOM71qwHzj5nICw&ved=0ahUKEwjOh4ml-djpAhXO-ioKHfNHBrkQuw0IzwEoAg
http://dfrr.minregion.gov.ua/Project-annotation?PROJT=19935

