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Шановний Андрію Євгеновичу!
За інформацією, що розміщена на сайті публічних закупівель ProZorro, комунальне
підприємство капітального будівництва, реконструкції та інвестицій «Голосіївобудінвест» 13 серпня 2020 року уклало угоду з ТОВ «Північно-український
будівельний альянс» про додаткові роботи з реконструкції гімназії № 59 ім. О.М.
Бойченка у Голосіївському районі Києва на 83,21 млн грн. У липні 2018 року «Північноукраїнський будівельний альянс» виграв підряд на 172,98 млн грн. Він мав
реконструювати з прибудовою будівель і споруд гімназію № 59 ім. О.М. Бойченка по
вул. Велика Китаївська, 85 до кінця 2019 року. За даними пошукової системи «.007» із
порталу «Є-Дата», за договором замовник перерахував фірмі 126,30 млн грн. Згодом
комунальники

замовили

проектувальнику

коригування

проектно-кошторисної

документації та допроектування нових розділів. Потім КМДА перезатвердила проект.
У зв’язку з цим виникла необхідність виконання додаткових робіт, які є невід’ємною
частиною перезатвердженого проекту і які потрібні для виконання проекту в цілому.
Нинішню закупівлю провели за переговорною процедурою через «необхідність у
закупівлі додаткових аналогічних робіт чи послуг у того самого учасника, що
передбачені в основному договорі про закупівлю, який укладений за результатами
проведення тендера та/або здійснюється протягом трьох років після укладення
договору про закупівлю і загальна вартість таких робіт чи послуг не перевищує 50%

ціни основного договору про закупівлю». На підтвердження цього замовник послався
на лист проектувальника. Отже, загальна вартість реконструкції зросла в півтора раза –
до 256,19 млн грн. Новий договір передбачає влаштування фасаду, покрівлі, підлог,
стель, слабкострумових мереж, електрики та вентиляції, штукатурення, фарбування,
монтаж сантехніки, перил, сходів і дверей у чотириповерховому навчальному корпусі.
Крім того, виконають земляні роботи, влаштують фундаменти, стіни, перекриття,
покрівлю і фасад триповерхового спортивного корпусу, а також доріжки, тротуари,
спортивні майданчики і тепломережу. Підсумкові відомості ресурсів і кошториси не
опубліковані, що не дозволяє порівняти ціни матеріалів та обладнання з ринковими
цінами

на

предмет

можливого

завищення.

Окрім

того,

зазначу,

що

Київський «Північно-український будівельний альянс» належить Андрію Якусевичу,
який був позаштатний помічником вже екс-нардепа та екс-президента державної
корпорації «Укрбуд» Максима Микитася. Цю інформацію можна знайти на сервісі
моніторингу реєстраційних даних українських компаній opendatabot.
Враховуючи все вищевказане, вважаю, що у проведенні тендеру та підписанні
договору на виконання робіт з реконструкції гімназії № 59 ім. О.М. Бойченка може
існувати корупційна складова, тому прошу вжити всіх відповідних заходів, щоб
перевірити усі деталі проведення даного тендеру та виявити ймовірну причетність
всіх посадових осіб комунального підприємства капітального будівництва,
реконструкції та інвестицій «Голосіїво-будінвест» до можливого створення
корупційної схеми та розкрадання бюджетних коштів по вищевказаному тендеру.
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

