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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 «Центр забезпечення виробництва» АТ «Укрзалізниця» 

організовано проведення закупівлі акумуляторних батарей пасажирських 

вагонів UA-2019-06-19-001396-b, загальною вартістю 3,3 млн. грн. 

Під час розробки тендерної документації тендерним комітетом 

розроблено технічні вимоги, з посилання на ТУ та ДСТУ, яким відповідає 

єдиний виробник – ТОВ «Автономні джерела струму». 

Наявність таких вимог є неправомірною, що підтверджується рішенням 

колегії АМКУ по аналогічній закупівлі - UA-2018-02-23-002378-c. 

Так, тендерна документація в закупівлі UA-2018-02-23-002378-c мала 

аналогічні вимоги, яким відповідала виключно продукція ТОВ «Автономні 

джерела струму». Такі вимоги були оскаржені до колегії АМКУ з боку 

представників інших виробників та колегією повідомлено тендерний комітет 

філії «Центр забезпечення виробництва» про неправомірність таких вимог та 

зобов’язано внести відповідні зміни до тендерної документації. 

Попри поінформованість щодо неправомірності таких дій, посадові особи 

АТ «Укрзалізниця» свідомо розробили тендерну документацію під заздалегідь 

обраних учасників. 

У вказаній процедурі закупівель учасниками, які допущені до аукціонів є 

ТОВ «АДС Сервіс» та ТОВ «Іст Лоуд Груп». 

 

ТОВ «АДС Сервіс» та ТОВ «Іст Лоуд Груп» надали в складі тендерної 

пропозиції аналогічні листи про представництво інтересів  ТОВ «АДС». При 

цьому ТОВ «АДС Сервіс» має спільний номер телефону з ТОВ «АДС». 

Таким чином учасники закупівлі реалізовували спільний намір із 

заволодіння коштами АТ «Українська залізниця». 

 

В подальшому філією «Центр забезпечення виробництва» укладено 

договір постачання за неконкурентною ціною, яка до 50%   перевищувала 

вартість аналогічної продукції інших виробників, чим завдано збитків 

державній компанії в особливо великих розмірах. 



 

 Виходячи з вищевикладеного, 

ПРОСИМО: 

 

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

організації розтрати державних коштів в особливо великих розмірах. 

 

 

    Заст. Голови організації           Дмитро Гречуха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


