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Голові Київської міської державної адміністрації   

Кличку В.В. 

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 

 

Голові постійної комісії Київської міської ради  

з питань дотримання законності, правопорядку  

та запобігання корупції  

Бондарчуку О.В. 

01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 

 

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 зловживання 

посадовими особами Управління освіти Дарницької районної в м. Києві 

державної адміністрації під час організації та проведенні тендерів по виконанню 

будівельних робіт, зокрема, капітального ремонту в закладах освіти Дарницького 

району міста Києва.  

 

Так, з сайту https://prozorro.gov.ua/ вбачається, що значну частину тендерів 

по виконанню будівельних робіт, зокрема, капітального ремонту в закладах 

освіти Дарницького району міста Києва, виграє ТОВ "УКРБУД КОЗАК" (код 

ЄДРПОУ 41142363, 02105, м. Київ, вул. Тампере, буд. 13-Б).  

 

В тендері, проведеному 24.06.2020 «Капітальний ремонт фасаду у закладі 

дошкільної освіти № 138 за адресою: вул. Ревуцького, 7-б Дарницького району 

м. Києва (ДСТУ Б. Д. 1.1-1:2013) (ДК 021:2015 код 45400000-1 «Завершальні 

будівельні роботи») брали участь: ТОВ "УКРБУД КОЗАК", ТОВ "ВЕЛІАНТ 

https://prozorro.gov.ua/


БУД" та ТОВ "КАРПЕ ДІЄМ". Переможцем визнано ТОВ "УКРБУД КОЗАК" з 

пропозицією 4 436 000,00 грн.  

 

В тендері, проведеному 24.06.2020 «Капітальний ремонт фасаду в закладі 

дошкільної освіти № 805 на вул. Славгородська, 12 Дарницького району м. Києва 

(ДСТУ Б. Д. 1.1-1:2013) (ДК 021:2015 код 45400000-1 «Завершальні будівельні 

роботи»)» брали участь: ТОВ "УКРБУД КОЗАК", ТОВ "ВЕЛІАНТ БУД", ТОВ 

«Будресурс-Економія», ТОВ "КАРПЕ ДІЄМ". Переможцем визнано ТОВ 

"УКРБУД КОЗАК" з пропозицією 3 450 000,00 грн., пропозицію ТОВ "ВЕЛІАНТ 

БУД" - 3 430 842,86 грн. відхилено.  
 

В тендері, проведеному 22.06.2020 «Поточний ремонт харчоблоку у школі-

дитячого садку «Пролісок», за адресою: вул. Бориспільська, 51 Дарницького 

району м. Києва (ДСТУ Б. Д. 1.1-1:2013) (ДК 021:2015 код 45400000-1 

«Завершальні будівельні роботи») брали участь: ТОВ "УКРБУД КОЗАК" та ТОВ 

"КАРПЕ ДІЄМ". Переможцем визнано ТОВ "УКРБУД КОЗАК" з пропозицією 1 

063 859,00 грн.  

 

В тендері, проведеному 24.04.2020 «Капітальний ремонт будівлі (покрівлі) 

в закладі дошкільної освіти № 240 на вул. Тростянецька, 8-г Дарницького району 

м. Києва (ДСТУ Б. Д. 1.1-1:2013) (ДК 021:2015 код 45450000-6 «Інші завершальні 

будівельні роботи»)» брали участь: ТОВ "УКРБУД КОЗАК", ТОВ "ВБК 

"КИЇВБУД", ТОВ «ЕКСПОРТА». За результатами якого пропозицію ТОВ "ВБК 

"КИЇВБУД" - 1 152 134,00 грн. відхилено, переможцем визнано ТОВ "УКРБУД 

КОЗАК" з пропозицією 1 159 630,00 грн.  

Таких випадків на сайті https://prozorro.gov.ua/ безліч. Очевидно, що 

службові особи ТОВ "УКРБУД КОЗАК" спільно з Управлінням освіти 

Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації в особі керівника 

Списовської Євгенії Іванівни відмивають бюджетні кошти. А такі фірми як ТОВ 

"ВЕЛІАНТ БУД", ТОВ "КАРПЕ ДІЄМ", ТОВ «ЕКСПОРТА» лише підігрують в 

тендерах ТОВ "УКРБУД КОЗАК", щоб в результаті переможцем було визнано 

останнього учасника. 

Слід зауважити, що 08 жовтня 2018 року до ЄРДР внесено відомості про  

відкриття кримінального провадження за №42018110000000355 за ознаками 

правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата 

або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм 

службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою 

групою. 
В матеріалах справи вказано, що начальник Управління освіти Дарницької 

районної в м. Києві державної адміністрації спільно з головним бухгалтером 

даного управління освіти та іншими невстановленими особами «ввели 

протиправний механізм, направлений на вивід бюджетних коштів в тіньовий 

сектор економіки з метою подальшого їх привласнення”. 

16 жовтня 2018 року між Управління освіти Дарницької районної в                         

м. Києві державної адміністрації та ТОВ «Укрбуд Козак» було підписано договір 

на виконання капітального ремонту фасаду в дошкільному навчальному закладі 

№ 704 по вул. Ревуцького, 30-А. Вартість робіт повинна була складати 4,43 млн. 

https://prozorro.gov.ua/


грн. В подальшому, 17 грудня 2018 року начальник вказаного управління освіти 

підписала два акти виконаних робіт по даному договору. Згідно з актами на 

рахунок фірми-підрядника було перераховано 4,36 млн. грн. Разом з тим, в ці 

акти було внесено недостовірну інформацію. Ремонтні роботи в ДНЗ № 704 по 

факту не були завершені.  

Крім того, 23 листопада 2018 року між Управління освіти Дарницької 

районної в м. Києві державної адміністрації та ТОВ «Укрбуд Козак» було 

підписано договір на реконструкцію приміщення дитячого садочка №345 на вул. 

Санаторній, 9 з надбудовою на суму 999,5 тис. грн. Вже 17 грудня 2018 року був 

підписаний акт виконаних робіт, згідно з яким підрядник отримав 984,4 тис. грн. 

Але, як встановили правоохоронці в ході огляду, приміщення дитячого садочку 

знаходиться в незадовільному стані. На момент огляду вікна і двері забито 

дерев’яними рамами, будь-які зовнішні ознаки реконструкції приміщення 

відсутні.  

Отже, вже тривалий час посадові особи Управління освіти Дарницької 

районної в м. Києві державної адміністрації зловживаючи службовим 

становищем розкрадають бюджетні кошти.  

 

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 13 Закону України                     

«Про статус депутатів місцевих рад», - 

 

ПРОШУ: 

 

1. В найкоротші можливі терміни перевірити викладені у зверненні факти 

та невідкладно вжити заходів реагування.  

2. Розглянути на найближчому засіданні постійної комісії Київської 

міської ради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання 

корупції питання зловживання посадовими особами Управління освіти 

Дарницької районної в м. Києві державної адміністрації під час організації та 

проведенні тендерів. 

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.  

 

 

      

Депутат Київської міської ради                                       Ігор Мірошниченко 

 
 


