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ЗАЯВА 
 

 Повідомляємо Вас про обставини, що можуть свідчити про вчинення 

кримінальних правопорушень посадовими особами АТ «Українська залізниця» 

щодо організації та проведення закупівлі з метою розтрати державних коштів в 

особливо великих розмірах. 

Філією «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» організовано та  

проведено закупівлю UA-2019-07-05-000356-a з ремонту 26 вхідний дверей 

залізничного вокзалу Київ-Центральний, очікуваною вартістю 3,6 млн. грн. 

Під час укладання договору посадовими особами філії «Пасажирська 

компанія» умисно завищено вартість виконуваних робіт, шляхом внесення 

недостовірних відомостей про обсяг виконуваних робіт та затвердження умов 

договору, які не відповідають тендерній документації.  

А саме, згідно статті 36 Закону України « Про публічні закупівлі» умови 

договору не можуть відрізнятись від тендерної документації закупівлі. 

В технічному завданні тендерної документації (Додаток №1 до ТД) 

процедури закупівлі передбачено перелік та обсяг виконуваних робіт з ремонту 

26 вхідних дверей. Водночас в додатку №3 до укладеного за результатами 

проведення закупівлі договору, надано розрахунок договірної ціни, в якому 

визначено перелік робіт, що не відповідає технічному завданню. 

Так в технічному завданні вказано проведення заміни 282,08 метрів 

погонних елементів обрамлення дверей (штапиків, штросів та декоративних 

елементів), а в додатку №3 до договору вже 2 444 погонних метри цих 

елементів (різьбленого погонажу). 

В технічному завданні вказано виконання 129 операцій фрезерування та 

вклеювання деревини пошкоджених частин полотна дверей. Водночас в 

додатку №3 до договору вказано, що під час ремонту дверей буде використано 

17,7 м3 пиломатеріалів. 

Такий обсяг неможливо використати під час ремонту вказаних 26 дверей, 

адже їх загальний об’єм, згідно параметрів вхідних дверей, вказаних в 

технічному завданні, складає близько 5,2 м3. Об’єм пиломатеріалів, які будуть 

використані для заміни пошкоджених ділянок вхідний дверей, не може 

перевищувати повного об’єму полотна дверей. 



Аналогічна ситуація і по іншим позиціям витратних матеріалів: 

герметику, клею, стрічки шліфувальної та ін.. 

Таким чином посадові особи замовника уклали договір, в якому умисно 

завищили обсяги фактично виконуваних робіт в 5-10 разів та визначили умови, 

які не відповідають технічному завданню процедури закупівлі з метою 

розкрадання державних коштів в особливо великих розмірах. 

Виконавцем робіт по вказано договору визначено ТОВ «Асор Груп», яке 

зареєстроване на мешканку непідконтрольних територій 8 місяців тому. Фірма 

не має виробничих та трудових ресурсів, зареєстрована в житловому будинку 

та має ознаки фіктивного підприємства, створеного з метою розкрадання 

державних коштів через проведення формальних тендерів. 

 

Детально з вказаною темою можна ознайомитись на сайті нашого 

організації zbk.org.ua, в публікації: 

«ЗАЛІЗНИЦЯ ТАКИ ЗАМОВИЛА “ЗОЛОТИЙ” РЕМОНТ ДВЕРЕЙ 

СТОЛИЧНОГО ВОКЗАЛУ» 

Виходячи з вищевикладеного, 

 

ПРОСИМО: 

1.  Внести відомості до ЄРДР та розпочати досудове розслідування за фактом 

організації розтрати державних коштів в особливо великих розмірах. 

 

 

 

Голова організації           Дмитро Гречуха 


