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Шановний Віталію Віталійовичу!
Учора на прес-брифінгу Київського міського голови було поширено
інформацію про продаж киянам через мережу аптек КП «Фармація» 25 тисяч
медичних масок, що надійшли у Київ від вітчизняних виробників. Після цього
до мене, як до депутата Київської міської ради, почали звертатися із скаргами
виборці Святошинського району, яким не вдалося знайти аптек за адресами,
вказаними на сайті Комунального підприємства. Зокрема, аптека №76 за
адресою бульвар Ромена Ролана 13-а та аптека №70 на вулиці Героїв
Космосу, 17 вже кілька років, як зачинені і інформації про їх відкриття у
відкритих джерелах нема. Це тим більш дивно, враховуючи великий попит на
медичні препарати в Києві та запевнення про те, що «за сприяння КМДА та
керівництва Департаменту охорони здоров’я м. Києва реалізується програма
розвитку аптечної мережі – відновлюється робота цілої низки аптек, які більше
5-6 років не працювали», як зазначено на сайті підприємства.
Також на сайті КП «Фармація» перераховано список комунальних
аптек, що торгують гомеопатичними препаратами. Зокрема екстемпоральні
гомеопатичні препарати можна придбати у аптеках №№109, 48, 18 та 1, які
позиціонуються, як «профілактика від багатьох вірусних та інфекційних
захворованнь». В той же час Міністерство охорони здоров’я неодноразово
висловлювалось проти використання гомеопатії, як ненаукової та недоказової
практики, часто шкідливої для здоров’я. Ряд гомеопатичних препаратів взагалі
не має дозволу на продаж в Україні.

У зв’язку з вищенаведеним прошу надати мені інформацію про
наступне:
-в які аптеки Києва (зокрема, Святошинського району) будуть
надходити медичні маски, закуплені з бюджету;
-чи планується відновлення діяльності аптек №70 та №76, та які
причини їх закриття
-на підставі яких дозвільних документів у комунальних аптеках
здійснюється торгівля гомеопатичними препаратами.
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
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