
 
Громадська організація "Залізниця без корупції", ЄДРПОУ 39802481, 

 Поштова адреса: м. Кременчук, а/с №101 поштовий Індекс 39600, тел. 096-863-27-69 

 «11» серпня 2018р.                         №27-ДАСУ 

Державна аудиторська служба України 

вул. Сагайдачного 4, м. Київ, 04070 

 

ЗАЯВА 
 

 Повідомляємо Вас про порушення законодавства про публічні закупівлі з 

боку ПАТ "Українська залізниця". 

 

Філіями "Панютинський вагоноремонтний завод", «Стрийський 

вагоноремонтний завод", «Дарницький вагоноремонтний завод" та 

Регіфональною філією «Південно-Західна залізниця» ПАТ "Українська 

залізниця" в липні та серпні  визначено переможцем та укладено договори за 

результатами 32 процедур відкритих торгів з учасником, пропозиція якого не 

відповідала вимогам законодавства про публічні закупівлі та мала бути 

дискваліфікованою згідно ч.7 статті 28 Закону України «Про публічні 

закупівлі». 

Перелік процедур: 

Ідентифікатор лота 

Дата 
визначення 
переможця Організатор 

Очікувана 
вартість 
лота 

UA-2018-07-13-000018-c-L1 08.08.2018 
Філія «Південно-Західна залізниця» ПАТ 
«Укрзалізниця» 1 205 150 

UA-2018-06-05-000045-b-L1 31.07.2018 

Філія "Панютинський вагоноремонтний завод" 
публічного акціонерного товариства "Українська 
залізниця" 17 252 402 

UA-2018-06-05-000015-c-L1 31.07.2018 

Філія "Панютинський вагоноремонтний завод" 

публічного акціонерного товариства "Українська 
залізниця" 13 439 790 

UA-2018-07-10-001627-c-L1 27.07.2018 
Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ 
«Українська залізниця» 3 904 824 

UA-2018-07-10-000661-b-L1 27.07.2018 
Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ 
«Українська залізниця» 4 044 096 

UA-2018-07-04-000947-c-L1 23.07.2018 
Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ 
«Українська залізниця» 2 949 024 

UA-2018-07-04-000079-c-L1 23.07.2018 
Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ 
«Українська залізниця» 2 719 200 

UA-2018-07-04-000048-b-L1 23.07.2018 
Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ 
«Українська залізниця» 4 023 600 

UA-2018-07-03-001553-a-L1 20.07.2018 
Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ 
«Українська залізниця» 3 831 600 

UA-2018-07-03-000072-b-L1 20.07.2018 
Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ 
«Українська залізниця» 4 023 600 

UA-2018-07-03-000052-b-L1 20.07.2018 
Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ 
«Українська залізниця» 3 831 600 

UA-2018-06-05-000671-a-L1 20.07.2018 

Філія "Панютинський вагоноремонтний завод" 
публічного акціонерного товариства "Українська 
залізниця" 17 136 372 



UA-2018-06-04-001099-a-L1 20.07.2018 

Філія "Панютинський вагоноремонтний завод" 
публічного акціонерного товариства "Українська 
залізниця" 25 115 832 

UA-2018-06-04-000174-c-L1 20.07.2018 

Філія "Панютинський вагоноремонтний завод" 
публічного акціонерного товариства "Українська 
залізниця" 9 804 240 

UA-2018-06-04-000167-c-L1 20.07.2018 

Філія "Панютинський вагоноремонтний завод" 
публічного акціонерного товариства "Українська 
залізниця" 17 252 402 

UA-2018-06-01-000150-c-L1 20.07.2018 

Філія "Панютинський вагоноремонтний завод" 
публічного акціонерного товариства "Українська 
залізниця" 45 203 628 

UA-2018-05-30-001446-a-L1 20.07.2018 

Філія "Панютинський вагоноремонтний завод" 
публічного акціонерного товариства "Українська 
залізниця" 9 804 240 

UA-2018-05-30-000490-c-L1 20.07.2018 

Філія "Панютинський вагоноремонтний завод" 
публічного акціонерного товариства "Українська 
залізниця" 6 920 640 

UA-2018-05-30-000421-c-L1 20.07.2018 

Філія "Панютинський вагоноремонтний завод" 
публічного акціонерного товариства "Українська 
залізниця" 6 842 588 

UA-2018-07-02-000358-a-L1 19.07.2018 
Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ 
«Українська залізниця» 3 868 128 

UA-2018-07-02-000188-c-L1 19.07.2018 
Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ 
«Українська залізниця» 3 831 600 

UA-2018-06-27-000824-b-L1 18.07.2018 
Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ 
«Українська залізниця» 1 045 618 

UA-2018-06-26-000772-c-L1 16.07.2018 
Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ 
«Українська залізниця» 2 758 800 

UA-2018-06-22-000568-c-L1 12.07.2018 
Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ 
«Українська залізниця» 2 224 800 

UA-2018-06-22-000490-b-L1 12.07.2018 
Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ 
«Українська залізниця» 3 164 160 

UA-2018-06-22-000455-c-L1 12.07.2018 
Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ 
«Українська залізниця» 4 022 460 

UA-2018-06-22-000429-c-L1 12.07.2018 
Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ 
«Українська залізниця» 3 361 920 

UA-2018-06-22-000414-b-L1 12.07.2018 
Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ 
«Українська залізниця» 2 496 720 

UA-2018-06-22-000352-b-L1 12.07.2018 
Філія «Стрийський вагоноремонтний завод» ПАТ 
«Українська залізниця» 3 868 128 

UA-2018-06-07-000766-b-L1 11.07.2018 

Філія "Дарницький вагоноремонтний завод" 
публічного акціонерного товариства "Українська 
залізниця" 3 946 721 

UA-2018-06-07-000767-b-L1 09.07.2018 

Філія "Дарницький вагоноремонтний завод" 
публічного акціонерного товариства "Українська 
залізниця" 3 961 760 

UA-2018-06-05-000300-a-L1 09.07.2018 

Філія "Дарницький вагоноремонтний завод" 
публічного акціонерного товариства "Українська 
залізниця" 1 838 400 

 

 Переможцем всіх вказаних процедур визначено ТОВ «Сота Україна», 

якою в складі тендерної пропозиції зазначена недостовірна інформація,  що є 

суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі. 

Так ТОВ «Сота Україна» в складі тендерної пропозиції зазначена 

недостовірна інформація щодо адреси реєстрації та здійснення 



підприємницької діяльності, проведено службове підроблення під час подачі 

відомостей до реєстраційних органів держави. 

Так в тендерній пропозиції та інших документах вказана адреса учасника: 

04111, м. Київ, вул. Черняховського, 29. В цей же час згідно оприлюдненої 

інформації, вказаний суб’єкт господарювання відсутній за даною адресою та не 

використовує її для здійснення будь-яких господарських функцій. 

Згідно даних публічної кадастрової карти вказана адреса відноситься до 

земельних ділянок «Для індивідуального житлового, гаражного і дачного 

будівництва». 

Згідно публічно оприлюднених свідчень власника вказаної будови ТОВ 

«Сота Україна» не мала та не має договору оренди на вказаний будинок чи його 

частину, не є співвласником вказаного будинку чи його частини та ніколи не 

використовувала вказану адресу для здійснення будь-який господарських чи 

підприємницьких функцій.  

Вказані свідчення оприлюднені в сюжеті «Центру розслідувань України» 

від 16.01.2018р. «Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро 

наживається на "Укрзалізниці" та підтверджуються даними публічної 

кадастрової карти. 

Таким чином ТОВ «Сота Україна» зазначила недостовірну інформацію 

про місце фактичного знаходження компанії, що унеможливлює в подальшому 

встановлення фактичного місцезнаходження переможця закупівлі у випадку 

неналежного виконання договірних зобов’язань, наявності претензій, 

рекламацій та гарантійних зобов’язань. 

Таким чином декларування недостовірних даних щодо місцезнаходження 

учасника та здійснення господарської діяльності є суттєвим при визначенні 

результатів процедури закупівлі. 

Водночас згідно Цивільного кодексу «Місцезнаходженням юридичної 

особи є фактичне місце ведення діяльності або розташування офісу, з якого 

проводиться щоденне управління діяльністю юридичної особи (переважно 

перебуває керівництво) та здійснення управління й обліку». 

 

Відповідно ч. 7 статті 28 Закону України "Про публічні закупівлі", у разі 

наявності факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної 

інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, 

замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника.  

Водночас замовник був належним чином повідомлений про факт та 

листом №ЦЦТех-10/353 від 20.04.2018р., якою надав відповідь, що не вбачає 

порушення законодавства в наданні недостовірної інформації про місце 

знаходження учасника.  

Таким чином тендерним комітетом неправомірно визначив пропозицію 

ТОВ «Сота Україна», такою, що відповідає вимогам законодавства про публічні 

закупівлі та неправомірно уклав з ТОВ «Сота Україна» договори за 

результатами процедури закупівлі. 



 Виходячи з вищевикладеного, 

 

ПРОСИМО: 

1.  Перевірити вказані закупівлі щодо дотримання вимог законодавства 

України про публічні закупівлі та у випадку підтвердження порушень 

зобов'язати замовника усунути порушення шляхом розірвання договорів 

закупівлі/скасування процедур. 

 

Додаток – Лист ПАТ «Укрзалізниця» №ЦЦТех-10/353 від 20.04.2018р. 

 

 

    Заст. Голови організації           Дмитро Гречуха 


