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ЗАЯВА 

 Повідомляємо Вас про обставини, що можуть свідчити про наявність 

організації розкрадання державних коштів ПАТ "Українська залізниця" в 

особливо великих розмірах та можливої фіктивної підприємницької діяльності. 

 

 А саме, ТОВ "Стар Пак Груп" (ЄДРПОУ 40988349) містить ознаки 

підприємства, створеного для отримання технічних перемог в тендерах ПАТ 

"Українська залізниця" з подальшим оготівкуванням грошових коштів, 

сплачених державними підприємствами та установами в результаті процедур 

публічних закупівель. 

 Згідно публічної документації до тендерної закупівлі через систему 

«Prozzoro» UA-2017-12-28-000563-b, ТОВ "Стар Пак Груп" зареєстровано за 

адресою м.Дніпро, пр-т Слобожанський, 29, офіс 225, орендована площа 

складає 22,45 м2. За даними поданих документів у власності підприємства 

наявна оргтехніка: один комп'ютер, один стіл та один стілець, персонал 

складається з 3 чоловік, включно із директором. 

 Враховуючи, що ТОВ "Стар Пак Груп", створена в листопаді 2016 року 

мала іншого власника, директора і ніколи не займалася поставками для 

залізничних підприємств, після зміни власника отримує перемогу в одразу 7 

тендерах ПАТ «УЗ» на поставку товарів на загальну суму 28,1 мільйон гривен. 

Слід зауважити, що в кожному з проведених аукціонів не зафіксовано 

конкурентних дій учасників тендеру, простежується нульова ефективність 

проведення тендеру для замовника. Діяльність вказаного підприємства може 

бути безпосередньо пов'язаною з наявність узгоджених злочинних дій з боку 

посадових осіб ПАТ "Українська залізниця". 

 Технічним конкурентом ТОВ "Стар Пак Груп" у вказаних тендерах 

виступило ТОВ "Віс Груп Плюс", які пропонували однакову продукцію. При 

цьому ціни у вказаних тендерах на 40-50% перевищували ринкові ціни. 

 Зокрема за даними Металургійне підприємство "Дніпродзержинський 

сталеливарний завод" ПАТ "Дніпровагонмаш" вартість автозчепа рухомого 

складу залізниць СА-3 становить 11,5 тисяч гривень за штуку з ПДВ. Тоді як за 

результатами тендерів ПАТ «УЗ» ТОВ "Стар Пак Груп" поставить вказану 

продукцію за ціною 18,73 тисячі гривень за штуку, що значно перевищує 

ринкові ціни. 



 Закупівля товарів за завищеною вартістю стала результатом узгоджених 

дій посадових осіб ТОВ "Стар Пак Груп", ТОВ "Віс Груп Плюс" та ПАТ 

"Українська залізниця". 

 Вказані обставини встановлюють факт наявності злочинів, передбачених 

ч.2 статті 205 ККУ та ч. 5 статті 191 ККУ. 

 Керуючись, Положенням про порядок ведення Єдиного реєстру 

досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури 

України №69 від 17 серпня 2012 року за погодженням з Міністерством 

внутрішніх справ України, Службою безпеки України та Державною 

податковою службою України, ч.2 статті 19 Конституції України, ст.ст.55, 214 

КПК України,- 

 

ПРОСИМО: 

1. Внести за зверненням ГО “Залізниця без корупції” про вчинення 

кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань  

наступні відомості: 

- час та дата надходження заяви заявника про кримінальне 

правопорушення; 

- прізвище, ім'я по батькові заявника; 

- короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення 

кримінального правопорушення, наведених заявником; 

- попередню кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням 

статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 

- прізвище, ім'я, по батькові та посади слідчого, який вніс відомості до 

Реєстру та/або розпочав досудове розслідування. 

2.Проінформувати письмово про проведені заходи реагування за заявою в 

термін передбачений чинним законодавством за адресою зазначеною вище. 

 

 

 

 

    Заст. Голови організації           Дмитро Гречуха 

 


