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Звіт   

Робочої групи з перевірки оприлюднених Держфінінспекцією повідомлень 

 про фінансові порушення, а також інших фактів зловживань в державному 

секторі економіки. 
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Робоча група була сформована на паритетних засадах з представників Комітету з 

питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності та Комітету з питань 

запобігання та протидії корупції Верховної Ради України (далі ВРУ). До складу Робочої групи 

увійшли 14 народних депутатів, по 7 з кожного Комітету відповідно. 

Головою ВРУ В. Гройсманом, серед завдань Робочої групи було визначено, дослівно :  

« - узагальнити результати розгляду на спільному засіданні комітетів питань про 

результати перевірок, проведених Держфінінспекцією, інших фактів зловживань у 

внутрішньому секторі економіки.  

- оцінити стан надання правової оцінки цим справам відповідними правоохоронними 

органами». 

 Відповідно, екс-керівником Державної фінансової інспекції України (далі ДФІ) М. 

Гордієнком за результатами ревізій 17-ти державних підприємств, установ та організацій, 

здійснених за період 2010 – 2014 років,  було  оприлюднено факти спричинення державі 

збитків на суму близько 7,6 млрд. гривень. 

 До переліку вищезгаданих підприємств, установ та організацій державного сектору 

економіки, щодо яких ДФІ проводились перевірки, увійшли: 

1. Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування» (за період  01.01.2012 - 

31.05.2014). 

2. Публічне акціонерне товариство «Укртрансгаз» ( за період 01.10.2012 – 31.05.2014). 

3. Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» (за період 

01.01.2013 – 10.11.2014). 

4. Державна адміністрація залізничного транспорту України «Укрзалізниця» (за період 

01.01.2014- 30.09.2014). 

5. Державне підприємство «Укрзалізничпостач» ( за період 01.01.2013 – 01.01.2015). 

6. Міністерство фінансів України ( за період  01.01.2011 – 01.04.2014). 

7. Публічне акціонерне товариство «Родовід банк» (за період 01.01.2008 – 26.09.2014). 

8. Державне підприємство «Український державний центр радіочастот (за період 

01.09.2013 – 01.08.2014). 

9. Державне підприємство «Антонов» (за  період 01.01.2006 – 30.09.2014). 

10. Публічне акціонерне товариство «Державна продовольчо-зернова корпорація України» 

(за період 01.01.2013- 01.06.2014). 

11. Публічне акціонерне товариство «Аграрний фонд» (за період 01.01.2013- 01.05.2014). 

12. Державна спеціалізована бюджетна установа «Аграрний фонд» (за період  01.01.2013- 

01.05.2014). 

13. Адміністрація державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації (за період 

10.06.2010 – 09.05.2014). 

14. Державне підприємство обслуговування повітряного руху України «Украерорух» (за 

період 01.09.2013  - 01.05.2014). 

15. Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія 

«Енергоатом» (за період 01.09.2013 по 31.01.2015). 

16. Національний Банк України (за період 17.06.2011 – 29.07.2014). 

17. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України». Проводився державний 

фінансовий аудит окремих господарських операцій. Який триватиме загалом з 

23.07.2014 по 31.12.2015.   

Робочою групою було проведено 9 засідань,  направлено більше 100 звернень, в тому 

числі, до Президента України, Прем’єр-міністра України, Генерального прокурора України, 

ДФІ. 

 Члени робочої групи заслухали представників майже всіх вищеперерахованих 

підприємств, установ та організацій, окрім Публічного акціонерного товариства «Укрнафта». 

Протягом 2014 року, Державною фінансовою інспекцією України, було проведено 4000 

перевірок, за результатами яких, правоохоронними органами, було розпочато близько 1500 

кримінальних проваджень. Окремо 570 актів ревізії було приєднано до матеріалів вже 

відкритих кримінальних проваджень. Загалом 2070 кримінальних проваджень 

 



Робочою групою зафіксовано численні факти недопусків працівників ДФІ для здійснення 

перевірок наступними контрагентами: ПАТ «Укргазвидобування», ПАТ «Укртрансгаз»,  ДП 

«Український державний центр радіочастот», ПАТ «Державна продовольчо-зернова 

корпорація України», ПАТ «Аграрний фонд», ДСБУ  Аграрний фонд, ДП обслуговування 

повітряного руху України «Украерорух», ДП «НАЕК «Енергоатом», ПАТ НАК «Нафтогаз 

України». 

 

ОЦІНКА ДІЯЛЬНІСТЬ ГПУ 

 Члени робочої групи неодноразово зверталися з запитами про отримання інформації 

до ГПУ.  

 Зокрема, 29.04.2015 за № 316-038 (Додаток 1) було надіслано запит Генеральному 

прокурору України, В.М. Шокіну, з вимогою надати інформацію щодо : 

- кількості актів  щодо проведення контрольних заходів, крім тих, які проводилися в 

порядку, встановленому Постановою Кабінету Міністрів України від 01 березня 2014 

року № 65 «Про економію державних коштів та недопущення витрат бюджету», що 

отримано органами прокуратури у 2014 році та І кварталі 2015 року.  

- кількості процесуальних документів або інших доручень на проведення контрольних 

заходів, що скеровано органами прокуратури до Державної фінансової інспекції 

України у зазначений період 

- обсягу збитків за результатами контрольних заходів проведених за вимогою 

прокуратури у вищезазначений період 

- кількості матеріалів контрольних заходів приєднаних до вже відкритих кримінальних 

проваджень у зазначений період. 

-  кількості порушених кримінальних проваджень  за результатами контрольних 

заходів Державної фінансової інспекції у зазначений період. 

Відповідь за вищевказаним запитом станом на 03.06.2015 на Робочу групу не 

надходила. 

 Додатково,  05 травня 2015 року, Робоча група зверталась до ГПУ зі зверненням  за 

вихідним номером №316-047 (Додаток 2), з вимогою надати інформацію щодо: 

- Дотримання усіх передбачених законодавством України норм, вимог і процедур під 

час звільнення з посади М.Г. Гордієнка, у тому числі дотримання вимог Закону 

України «Про засади запобігання та протидії корупції» 

- Заходів реагування, які були вжиті Генеральною прокуратурою України після 

подання М.Г. Гордієнком, 20.04.2015 року, заяви про вчинення кримінального 

правопорушення  

Відповідь за вищевказаним запитом станом на 03.06.2015  на Робочу групу не 

надходила. 

  19 травня 2015 року на Робочу групу надійшов лист від ГПУ, за номером 04/7/1-434 

вих.15 (Додаток3), в якому повідомлялося, що допитаний, як свідок Гордієнко М.Г підтвердив 

свої публічні заяви про те, що за результатами проведених у 2014 році ревізій ДФІ України 

виявлено збитки на загальну суму 7.6 млрд. грн.  

В ході розслідування встановлено, що вказані Гордієнком М.Г збитки заподіяно як у 

період роботи уряду, очолюваного колишнім Прем’єр – міністром України Азаровим М.Я. 

(переважна більшість), так і у період роботи уряду під керівництвом Яценюка А.П. 

 



За результатами фінансових порушень виявлених в ході перевірок ДФІ здійснюється 

досудове розслідування у 12 кримінальних провадженнях, які розпочато до публічних заяв 

Гордієнка М.Г. 

Внаслідок слідчих дій у зазначених провадженнях, слідчими ГПУ повідомлено про 

підозру колишнім високопосадовцям (Януковичу В.Ф, Азарову М.Я, Арбузову С.Г, 

Багатирьовій Р.В, Колобову Ю.В) та директору ПАТ «Державна продовольчо-зернова 

корпорація України» - Філенку І.Ю, керівнику ДП «Укрінтеренерго» Зіневичу В.О, особі з 

найближчого оточення колишнього Президента України – Курченку С.В. 

У зв’язку із переховуванням від органів слідства більшість вказаних підозрюваних 

оголошена у розшук в тому числі у міжнародний.  

За інформацією, наданою Держфінінспекцією України, станом на 30.04.2015 за 

результатами проведених ревізій сума  фінансових порушень, що призвели до втрат у період з 

1 березня по 31 грудня 2014 року, становить  685 мільйонів гривень. 

Окрім цього ГПУ повідомляє, що упродовж 2014-2015 років у провадженні органів 

внутрішніх справ перебувало 590 кримінальних проваджень, розпочатих за фактами 

порушень законодавства в державному секторі економіки, в тому числі за актами органів 

ДФІ. 

За результатами їх розслідування направлено до суду з обвинувальними актами 120  

проваджень стосовно 123 підозрюваних, в яких 38 проваджень стосовно 39 осіб вже 

розглянуто судами з винесенням обвинувальних вироків, 8 проваджень стосовно 8 осіб 

скеровано до суду з клопотаннями про звільнення особи від кримінальної відповідальності. 

У 132 провадженнях прийнято рішення про їх закриття у зв’язку з відсутністю складу 

злочину, у 4 розслідування зупинено, 2 передано за підслідністю, 5 –об’єднано.  

У кримінальних провадженнях зазначеної категорії встановлено збитки на суму 359, 5 

млн. грн. У закінчених кримінальних провадженнях сума збитків становить 279 млн. грн., з 

яких відшкодовано 4,1 млн. грн., накладено арешт на майно на загальну суму 15,6 млн.грн.  

У ході розслідування відшкодовано та вилучено майно  на 11 млн. грн., накладено арешт 

на майно підозрюваних на 25 млн. грн. 

Крім того, у першому кварталі 2015 року правоохоронними органами держави направлено 

до суду обвинувальні акти щодо 16 організованих груп, які діяли в сфері економіки, зокрема в 

бюджетній та податкових сферах. 

Прізвища або посади осіб, щодо яких здійснюється досудове розслідування 

притягнутих до відповідальності за корупційні злочини у період з березня 2014 по 

травень 2015 року ГПУ  не уточнює. 

Робоча група неодноразово зверталась до Генеральної прокуратури України, щодо 

надання дозволу на розголошення відомостей досудових розслідувань, у тому числі щодо 

надання відповідних матеріалів. Зазначені дозволи не були надані. По деяким матеріалам 

ревізій, від правоохоронних органів надійшли листи про пряму заборону розголошувати будь-

які дані цих результатів.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СКОРОЧЕНИЙ ОПИС РЕЗУЛЬТАТІВ ПЕРЕВІРОК  

 

Українське державне підприємство поштового зв’язку «Укрпошта» 

 

Період, за який проводилась ревізія: з 01.01.2013 – 10. 11.2014. 

 

Загальна сума порушень близько  163, 4  мільйони гривень. 

 

Керівництво: Ткачук Ігор Віталійович з 20.12.2014. року по теперішній час, Тільняк Віктор 

Іванович, Плотнікова О.М,  Паньків М.П, Кривенко К.Є. 

 

Ревізія проводилася на виконання ухвали Голосіївського районного суду міста Києва від 

10.11.2014 №752/189/18/14-к в рамках кримінального провадження №12014100000000791 та 

ухвали Голосіївського районного суду м. Києва від 10.10.2014 в рамках кримінального 

провадження № 12014100000000791. 

        За результатами ревізій складено два акти позапланової перевірки: Акт № 32-21/5 від 

17.11.2014 період перевірки:  01.08.2013 р. – 10.11.2014 р. та Акт № 32-21/12 від 12.12.2014 

період перевірки:  01.01.2013 р. – 30.09.2014 р. 

Підприємство входить до відання  Міністерства інфраструктури України. Міністри за 

звітній період – Козак Володимир Васильович, Бурбак Максим Юрійович. 

 

Найбільш суттєві виявлені порушення: 

1. За договором від 27.12.2013 року, УГППС «Укрпошта» було зроблено переплат 

до ТОВ «Міжнародний центр економічного розвитку» близько 34 млн грн.  

 ТОВ «Міжнародний центр економічного розвитку» надавав послуги щодо 

консультування та програмного забезпечення (впровадження модулів Єдиної 

централізованої інтегрованої платформи) розгортання, впровадження та 

налаштування програмного забезпечення на основі SAP.  

2. За договором від 28.04.2014 року, УГППС «Укрпошта» було отримано збитків на 

суму 2,5 млн. грн. Була створена компанія ТОВ «ДМ-Експрес», яка виступала 

посередником, а точніше фіктивною «прокладкою» між корпоративними 

клієнтами та УГППС «Укрпошта». Наявність аналогічних компаній з’ясовується. 

 

 

Державна адміністрація залізничного транспорту України  

«Укрзалізниця» 

 

Період, за який проводилась ревізія: з 01.01.2014 по 30.09.2014. 

 

Загальна сума порушень 295, 7 млн. грн. 

 

Керівництво:  Болобін Сергій Петрович, Остапюк Борис Ярославович, Сліпченко Олексій 

Леонтійович, Бланк Максим Ігорович, Журавський Віталій Олександрович. 

Ревізія проводилась на Виконання Ухвали Печерського районного суду міста Києва від 

30.09.2014, відповідно до постанови Генеральної прокуратури України від 29.09.2014 по 

справі № 757/27811/14-к. 

На підставі вищевказаної перевірки Державною фінансовою інспекцією України 

складено акт від 05.11.2014 №32/21-3. 

 Підприємство входить до сфери відання Міністерства інфраструктури України. 

Міністри за звітний період :  Козак Володимир Васильович, Бурбак Максим Юрійович. 

 За інформацією Міністерства інфраструктури України стало відомо, що працівниками 

Антикорупційного бюро Головного управління по боротьбі з організованою злочинністю, 

09.10.2014 складено адміністративний протокол відносно першого заступника генерального 

директора Державної адміністрації залізничного транспорту України Бланка Максима 



Ігоровича, який порушив вимоги пункту 2 частини 1 статті 14 Закону України «Про засади 

запобігання і протидії корупції». 

 12.01.2015 року, заступник генерального директора Державної адміністрації 

залізничного транспорту України Бланк М.І. підписав наказ № 8/ос про покладання на себе 

обов’язків генерального директора Укрзалізниці. 

Відповідні заходи дисциплінарного впливу до першого заступника генерального 

директора Укрзалізниці з боку Міністерства інфраструктури України, не вживались. 

 

Державне підприємство «Укрзалізничпостач» 

 

Період, за який проводилась ревізія: 01.01.2013 по 01.01.2015 

 

Загальна сума порушень – близько  301,4 мільйони гривень.  

 

Керівництво: Якимовський О.Л, Старостин В.В, Кравчук Р.В, Хтей В.О, Лозінський О.А. 

 

Ревізія проводилася на виконання ухвали Печерського районного суду міста Києва від 

13.10.2014 №757/291169//14-к в рамках кримінального провадження №12014220670000024. За 

результатами перевірки складено акт від 17.11.2014 № 32/21-6. 

Підприємство входить до сфери відання Міністерства інфраструктури України. Міністри 

за звітний період :  Козак Володимир Васильович, Бурбак Максим Юрійович. 

Найбільш суттєві виявлені порушення: 

ДП «Укрзалізничпостач» проведено відкриті торги у 2014 році на закупівлю 

нафтопродуктів з порушенням вимог ч.5 ст.40 Закону України «Про здійснення державних 

закупівель», в частині зміни ціни за одиницю товару на ринку та у зв’язку із зміною податків і 

зборів пропорційно до змін таких ставок. 

Так, під час заслуховування керівництва ДП «Укрзалізничпостач» та заступника 

Міністра інфраструктури встановлено, що Рішенням господарського суду м. Києва від 

03.06.2014  (суддя Катков О.В), залишеним без змін постановою Київського апеляційного 

господарського суду від 27.08.2014 (судді Шаптала Є.Ю, Самсін Р.І, Чорна Л.В) та 

підтвердженим постановою Вищого господарського суду  від 20.10.2014 (Шевчук С.Р., 

Акулова Н.В, Владимиренко С.В), було змінено умови договору укладеного між ДП 

«Залізничпостач» та ТОВ « Перша паливна компанія» та ТОВ «ВОГ АЕРО ДЖЕТ». 

Відповідно до вищезазначених рішень ДП «Укрзалізнипостач» було завдано збитків у 

розмірі 300 006 619, 08 грн. 

Загальновідомо, що  Фірма «ВОГ Аеро Джет» входить у групу «Континіум» народного 

депутата  Ігоря Єрємєєва. Компанію заснували у травні 2012 р. Офіційними власниками 

наразі є Світлана Юраш і віргінський офшор «Сквеад Інвестментс Лімітед».  

Разом з тим, до 2013 р. основна частка в компанії була записана на  ТОВ «Московський 

міст ЛТД», воно в свою чергу на ТОВ «Вест Ойл Груп», що тоді належало кіпрській «ОВГ 

Оіл Вест Лімітед», а тепер – нідерландській компанії зі схожою назвою – «Вест Оіл Груп 

Холдінг Б.В.». За даними «Віснику Державних Закупівель»,  раніше компанія «ВОГ Аеро 

Джет» ніяких тендерів не вигравала.  

 

Схема ДП «Укрзалізничпостач» 
 

За результатами відкритих торгів, ДП «Укрзалізничпостач» уклало наступні договори 

поставки з ТОВ «Керченський стрілочний завод»: 

1. від 12.02.2013 року № ЦХП-03-01313-01 на постачання запасних частин до 

вантажних вагонів (договір № 1). 

2. від 27.02.2013 року № ЦХП-05-00313-01 на постачання запасних частин верхньої 

будови колії (договір № 2). 

3. від 28.05.2013 року № ЦХП-03-004413-01 на постачання запасних частин до 

вантажних вагонів (договір № 3). 



Термін дії договорів до 31.12.2013 року з можливістю продовження на перший квартал 

2014 року. В частині розрахунків діють до повної оплати. 

 

ТОВ «Керченський стрілочний завод», знаходиться в Криму, але в договорах 

фігурують київські реквізити (Кловський узвіз, 5, м. Київ).  

 

Перебуває у власності українського ПАТ «Лізингова компанія «Укртранслізинг», що 

входить у фінансово-промислову групу «СКМ» Рената Ахметова. 

Самопроголошена «влада» Криму у особі Аксьонова повідомили, що не будуть 

націоналізовувати Керченський стрілочний завод, бо його власники перереєструвались за 

російським законодавством у м. Краснодарі, але переведуть реєстрацію на територію Криму, 

де і платитимуть податки. 

ТОВ «Трансінвест Холдинг» (зареєстроване за адресою Кловський узвіз, 5 м. Київ) 

Створено у 2012 році, входить у фінансово-промислову групу «СКМ» Рената Ахметова. 

Власник ТОВ «Трансінвест Холдинг» (99,9 %) – кіпрський офшор «Лемтранс лімітед» Ріната 

Ахметова, ще 0,1 % належить корпорації «Міжрегіональний промисловий союз». 

В склад ТОВ «Трансінвест Холдинг» опосередковано входять «Керченський стрілочний 

завод» і «Донбаське транспортно-промислове підприємство», які знаходяться на тимчасово 

окупованій території. 

Раніше ТОВ «Керченський стрілочний завод» регулярно отримував підряди 

«Укрзалізниці» на постачання стрілочних переводів. У 2013 році залізничники замовили 

фірмі Ахметова устаткування на 47,24 млн. грн.. 

У 2014 році після окупації Криму це підприємство напряму не отримувало державних 

замовлень, однак підряди на постачання стрілочних переводів почало отримувати ТОВ 

«Трансінвест холдинг» Ріната Ахметова, яке за рік виграло тендерів на 210,6 млн. грн.. 

 

Згодом, 6 березня 2015 року, ТОВ «Керченський стрілочний завод» (постачальних і 

первинний кредитор) укладає 3 договори з ТОВ «Трансінвест Холдинг» про відступлення 

права вимоги. Згідно з цими договорами ТОВ «Керченський стрілочний завод» передає ТОВ 

«Трансінвест Холдинг» право вимагати від ДП «Укрзалізничпостачу» належного виконання 

зобов’язань за договорами поставки. 

Відповідно до банківських виписок та платіжних доручень ДП «Укрзалізничпостач» 

27.03.2015 року здійснило  оплату на користь ТОВ «Трансінвест Холдинг» за договорами про 

відступлення права вимоги на загальну суму 15 млн. 1 тис. 353 грн., з них: 

− 588 тис. 211 грн. за договором № 1. 

− 5 млн. 325 ти. 475 грн. за договором № 2. 

− 9 млн. 87 тис. 666 грн. за договором № 3. 

 

Натомість, відповідно до актів звірки поставок та розрахунків між ДП 

«Укрзалізничпостач» та ТОВ «Керченський стрілочний завод» станом на 31.03.2015 року 

встановлено: 

1. За договором № 1 сальдо 0. Остання операція по оплаті була 11.03.2015 року в 

розмірі 639 тис. 360 грн. 

2. За договором № 2 сальдо 0. Сторони претензій одна до одної не мають, договір 

закритий. Остання операція по оплаті була 11.03.2015 року в розмірі 5 млн. 788 тис. 560 грн. 

3. За договором № 3 заборгованість УЗП перед КСЗ становить 64 тис. 560 грн. Остання 

операція по оплаті була 11.03.2015 року в розмірі 7 млн. 595 тис. 650 грн. та 2 млн. 282 тис. 

248 грн. (разом 9 млн. 877 тис. 898 грн.). 

 

В актах не зазначені оплати, здійснені 27.03.2105 року на користь ТОВ «Трансінвест 

Холдинг». 
 

Відповідно до актів звірки поставок та розрахунків станом на 31.03.2105 року після 

здійснення УЗП кінцевих оплат 11.03.2105 року відвантажень продукції  не було (і не могло 



бути, оскільки строк дії договорів в частині відвантажень закінчився у 2013-2014 роках), 

договори закрились, а тому станом на 27.03.2015 року, коли здійснювалась оплата на користь 

ТОВ «Трансінвест Холдинг» в розмірі 15 млн. 1 тис. 353 грн. кредиторська заборгованість ДП 

«Укрзалізничпостачу» перед ТОВ «Керченський стрілочний завод»  становила лише 64 тис. 

560 грн..  

Держава заплатила двічі: спершу кримському підприємтву за договори поставки, вдруге 

ТОВ «Трансінвест Холдинг». 

 

Відповідно до договорів про відступлення права вимоги протягом 90 днів після 

виконання УЗП своїх зобов’язань ТОВ «Трансінвест Холдинг» мало перерахувати ці кошти 

ТОВ «Керченський стрілочний завод». Отже, гроші мали б бути направлені на кримське 

підприємство через українську компанію. 

 

 

ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація» 

 

Період, за який проводилась ревізія: з 01.01.2013 по 01.06.2014.  

Результати перевірки відображені в довідці б/н від 04.07.2014. 

Загальна сума порушень  - 2 342 252 300  грн. 

Керівництво: 
30.01.2013 – лютий 2014  – Якубович І.В. 

Березень 2014 – 15.12.2014 – Вовчук П.В.  

15.12.2014 – 05.05.2015 – Томіленко В.М. (в.о.) 

05.05.2015 – Приходько Борис Григорович (в.о.) 

2012-2014 – Заступник голови правління Насіров Р.М. 

 

Найбільш суттєві виявлені порушення: 

- Зайва сплата страхових премій ПрАТ «СК «Гарант Престиж» на 162,3 млн. грн. 

Відбувалося судове оскарження, але виконати позитивне рішення неможливо, оскільки 

відповідач знаходиться в Донецьку. Крім того, проводиться досудове розслідування в 

кримінальному провадженні № 12014000000000232 від 07.06.2014 за фактом розтрати 

державного майна в особливо великих розмірах.  

- Безпідставне перерахування ТОВ «Гранум Інвест» 521,9 млн. грн. Ці кошти пізніше 

були повернуті ПАТ «ДПЗК». 

- Не забезпечено виконання обсягів поставки зернових у рамках виконання генерального 

договору про співпрацю та Кредитного договору, яким передбачено реалізацію ССЕС 

зернових загальним щорічним обсягом не менш як 4 млн. тонн. При цьому, корпорація 

продавала зернові третім особам без згоди ССЕС.   

- Не нараховані штрафні санкції контрагентам, чим втрачено можливість отримати дохід 

в сумі 1,2 млн. грн. 

-  Колишній бухгалтер Державної продовольчо-зернової корпорації України  Тетяна 

Коптенко заплатила з власної кишені майже 68 млн. грн. податкового боргу та 

штрафних санкцій, щоб закрити кримінальну справу про ухиляння від сплати податків  

ДПЗКУ. Кримінальне провадження про податкові порушення прокуратура відкрила 15 

січня 2015 року.  

Стало відомо, що до валових витрат в декларації з податку на прибуток за 2013 

рік корпорація безпідставно включила відсотки, які мала заплатити за китайський 

кредит. Мова йде про $1,5 млрд,  які ДПЗКУ отримала в 2012 році від Експортно-

імпортного банку Китаю для постачання зерна в цю країну.  

Нарахування відсотків по кредиту, які в ДПЗКУ віднесли до валових витрат за 

2013 рік, припадало лише на січень 2014 року. Слідство встановило, що такий підхід 

призвів до заниження об’єкту оподаткування та зменшення надходжень держбюджету 

на 52 млн. грн. Самі маніпуляції з податковою звітністю відбулися в лютому 2014 

року, напередодні втечі з країни команди Віктора Януковича. Але 6 травня цього року 



справу про ухиляння від сплати податків було закрито після компенсації державі всіх 

втрат. Матеріали прокуратури свідчать, що 31 березня та 1 квітня було заплачено не 

тільки 52 млн. грн. податку на прибуток, а ще 13 млн. грн. фінансових санкцій та 2 

млн. грн. пені. Все це зробила колишній головний бухгалтер ДПЗКУ Тетяна Коптенко. 

Саме їй,  24 квітня, прокуратура Печерського району міста Києва оголосила підозру в 

скоєнні злочину. 

  Натомість, Коптенко надала слідчим квитанції про сплату всієї необхідної суми 

і попросила звільнити її від кримінальної відповідальності. Слідчі погодилися і 

звернулися з відповідним клопотанням до Печерського суду Києва, який задовольнив 

його. 

Одночасно, відповідно до свідчень члена Робочої групи, Народного депутата 

Осуховського О.І,  впродовж діяльності робочої групи стало відомо про нові факти, які 

можуть вказувати на корупцію в Державній продовольчо-зерновій корпорації України 

в період діяльності чинного уряду. Зокрема, у квітні 2015 року Служба безпеки 

України повіжомила, що «службові особи ДПЗКУ уклали контракт за свідомо 

завищеною вартістю на закупівлю 55 тонн кукурудзи у європейського постачальника. 

Було перераховано передоплату понад 7 млн. дол. Унаслідок дій службовців 

завдано збитків на суму близько 500 тис. дол. США. 

 

Кримінальні провадження: 

Всього провадиться досудове слідство по 94 справам (Додаток № 4). Збитки державі за 

даними провадженнями становлять близько 2,2 млрд. грн. та 394 млн. доларів США.  

За січень-травень 2015 направлено 25 повідомлень про злочин на загальну суму 

близько 141 млн. грн. та 79 млн. доларів США. 

 

ПАТ «Аграрний фонд» 

 

Період, за який проводилась ревізія: з 01.01.2013 по 01.05.2014. Результати ревізії 

оформлені у довідці від 21.07.2014 № 07-21/75. 

Загальна сума порушень – 83 311 886,77  грн. 

Керівництво: 

30.01.2013 – 28.04.2015 – Олександр Кірюк 

25.02.2015 – Андрій Радченко  

 

Найбільш суттєві виявлені порушення: 

- Розміщення у лютому 2014 року грошових коштів у розмірі 2 млрд. 69 млн .грн. на депозиті 

ПАТ «Брокбізнесбанк» (банк Курченка). На сьогодні відбувається процедура ліквідації 

вказаного банку, у зв’язку з чим повернення вкладу є практично неможливим.  

- Статутний капітал ПАТ «Аграрний фонд» було сформовано облігаціями внутрішньої 

державної позики (ОВДП). Під час подій на Майдані ТОВ «Інвестиційний капітал», під 

керівництвом В.А. Гонтаревої, від імені ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД» на підставі брокерського 

договору продало ПАТ «Брокбізнесбанк» ОВДП на умовах зворотного викупу на суму 2 

млрд. грн. Кошти від продажу ОВДП були залишені на депозитному рахунку ПАТ 

«Брокбізнесбанк», в якому через 10 днів після цього було введено тимчасову адміністрацію.    

- Розміщення грошових коштів на депозиті ПАТ «Державний земельний банк». На 

сьогодні відбувається процедура ліквідації вказаного банку, у зв’язку з чим повернення 

вкладу є практично неможливим.  

- Нестача 0.1 тис. тонн масла на суму 4,8 млн. грн. на ПАТ «Жашківський маслозавод». 

- Нестача 479,623 т. зерна, яке зберігалось на філії ПАТ «ДПЗКУ» «Партизанський 

елеватор» на суму 777,843 тис. гривень. 

 

Кримінальні провадження: 



На сьогоднішній день розслідується 46 кримінальних проваджень щодо майна, 

пов’язаного з ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД».  

- Відкрито кримінальне провадження № 4201410006000267 за ознаками злочину, 

передбаченого ч.2 ст. 191 КК України (щодо нестачі масла на на ПАТ «Жашківський 

маслозавод»). 

- Відкрито кримінальне провадження № 42014000000000804 щодо взаємовідносин між 

ПАТ «АГРАРНИЙ ФОНД» та ПАТ «ДПЗКУ» «Партизанський елеватор». 

- Розслідується кримінальне провадження № 12014000000000113 за фактом незаконного 

привласнення і розтрати службовими особами АТ «Брокбізнесбанк» та ПАТ «Реал 

банк» державних коштів в особливо великих розмірах.  

ДСБУ «Аграрний фонд» 

 

Період, за який проводилась ревізія: з 01.01.2013 по 01.05.2014. Результати ревізії 

оформлені у Зведеній довідці від 18.07.2014 № 07-21/73. 

 

Керівництво: 

11.04.2012 – 29.01.2013 – Якубович І.В. 

30.01.2013 – 17.10.2013 –  Кірюк О.Г. 

18.10.2013 – 01.03.2015 – Дрань В.Я. (в.о.) 

02.03.2015 – сьогодні – в. о. генерального директора - Валентин Алексейчук 

 

 

Найбільш суттєві виявлені порушення: 

- Виявлено 10 контрагентів, які відсутні за місцем реєстрації та за якими сумарно 

рахується дебіторська заборгованість 6,6 млн. грн. По ряду інших підприємств 

неможливо підтвердити розмір дебіторської заборгованості. 

- Не відображення в обліку нарахованих штрафних санкцій призвело до заниження 

дебіторської заборгованості в обліку Аграрного фонду на суму 20 млн. грн. 

- За зберігачем ДП «Нафком Агро» обліковується пшениця у кількості 27,7 тис. тонн, 

вартістю 46.5 млн. грн., яке відсутнє у місці зберігання. 

- Нестача зерна на суму 922 тис. грн. на ДП «Новотроїцький елеватор». 

- У цілому нестача рахується по 26 підприємствам в кількості 271,7 тис. тонн зерна. 

 

Кримінальні провадження: 

- Кримінальне провадження № 22014270000000032 та № 12014000000000365 за 

ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, щодо зловживань 

посадовими особами ДП «Нафком Агро». 

- Кримінальне провадження № 2201300000000001 за фактом розкрадання майна 

державного інтервенційного фонду.  

- Кримінальне провадження  № 12014000000000364 за ч.5 ст.  191 КК України за фактом 

розтрати державного майна  службовими особами ПАТ «ДПЗКУ»  та ДСБУ «Аграрний 

фонд» в особливо великих розмірах. В рамках кримінального провадження  

розслідуються розтрата майна посадовими особами ПАТ «ДПЗКУ»  через  договори  

ПАТ «ДПЗКУ» та ПП «Кит 3» (5,83 млн. грн,) ПП «БлогБагСістемс», ТОВ 

«ТАгротранс 2009», ТОВ «ТІС – Зерно» (37,8 млн. грн,)  ТОВ «СК- Регіон» (19,48 млн. 

грн.) , ТОВ «ГранумІнвест». 

 

 

 

Державне підприємство «Антонов» 

Період, за який проводилась ревізія: з 01.01.2006 по 31.05.2014  



Загальна сума порушень: 44 708,0 тис. грн., які на момент завершення ревізії не були 

усунуті. 

Керівництво:  
- Дмитро Ківа (Президент), на посаді з 20.01.2006. 

- Віктор Король (гендиректор) на посаді з 8.02.2010 по 30.12.2014, звільнився за власною 

заявою.  

- Віктор Семенцов (віце-президент, гендиректор) на посаді з 13.01.2015. 

 

За результатами ревізії було складено Акт від 28.11.2014 року № 05-21/143.  

Встановлено, що ДП «Антонов» всупереч вимогам частини першої та другої статті 3, 

Закону України «Про господарські товариства» та частини другої пункту 6 Декрету Кабінету 

Міністрів України від 31.12.1992 № 24-92 «Про впорядкування діяльності суб’єктів 

підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств» було учасником 

«Ruslan International Limited» та «Ruslan Salis GmbH» та всупереч вимогам статті 3 Закону 

України «Про управління об’єктами державної власності» і постанови Кабінету Міністрів 

України від 14.04.2004 № 467 «Про Єдиний реєстр об'єктів державної власності», органами 

державної влади не вжито заходів, щодо оформлення права держави на відповідні акції Ruslan 

International Limited та частку у статутному капіталі  Ruslan Salis GmbH, що призвело до 

завдання збитків Державному бюджету України на суму 44 708,0 тис.грн. 

ДП «Антонов» отримало Вимогу ДФІ України про усунення порушень, яка була 

оскаржена підприємством до Окружного адміністративного суду міста Києва. 

Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 03.04.2015 року по 

справі № 826/2525/15 задоволені позовні вимоги ДП «Антонов» та визнано протиправною та 

скасовано Вимогу Державної фінансової інспекції України, складеною за висновками Акту 

від 28.11.2014 року № 05-21/143. 

Окружним адміністративним судом міста Києва, підтверджено право Державного 

підприємства «Антонов» на отримання у дарунок акцій компанії «Ruslan International Limited» 

та частки у статутному капіталі у компанії «Ruslan Salis GmbH». Крім цього, зазначено, що 

корпоративні права на такі акції належать ДП «Антонов» і відсутні законодавчі підстави для 

висновку про наявність корпоративних прав держави на зазначені акції та долю участі. 

При цьому, дивіденди, отримані ДП «Антонов» не підлягають перерахуванню в повному 

обсязі до державного бюджету, оскільки відсутні правові підстави такого перерахування. 

Однак, Окружним адміністративним судом міста Києва підтверджено, що відповідно до 

вимог Податкового кодексу України прямо передбачається включення до доходу, отриманого 

з джерел за межами України, в тому числі дивідендів, тобто державне підприємство 

«Антонов» зобов’язане включати отримані від «Ruslan International Limited» та «Ruslan Salis 

GmbH»  дивіденди до складу свого оподаткованого доходу. 

Висновки Державної фінансової інспекції України про те, що з вини керівництва ДП 

«Антонов» допущені будь – які порушення законодавства у зв'язку з набуттям і володінням 

акціями «Ruslan International Limited» та часткою у статутному капіталі в компанії «Ruslan 

Salis GmbH», визнані судом необґрунтованими та незаконними. 

Відсутність порушень законодавства з боку підприємства підтверджується також 

Довідкою від 18.10.2013 року Міністерства доходів і зборів України, яке зазначило, що 

порушень ДП «Антонов» щодо сплати дивідендів, не встановлено. 

Згідно Довідки Міжрегіонального головного управління ДФС – Центральний офіс з 

обслуговування великих платників від 20.04.2015 року № 9978/10/28-10-23-26 станом на 20 

квітня 2015 року заборгованість з податків, зборів, платежів у підприємства відсутня. 



Одним із напрямів для дослідження та аналізу ДФІ було дотримання вимог 

законодавства щодо своєчасності вжиття заходів з повернення коштів, які належали ДП 

«Антонов» з ПАТ «Брокбізнесбанк». 

За інформацією начальника юридичного управління Дехтяренка І.В., ДП «Антонов» 

11.06.2014 року звернулось до Господарського суду міста Києва з позовом до ПАТ 

«Брокбізнесбанк», в якому просить суд зобов’язати Банк закрити поточні рахунки ДП 

«Антонов», відкриті у ПАТ «Брокбізнесбанк» відповідно до договору від 22.02.2010 року № 

5121 та перерахувати залишки коштів на цих рахунках на поточний рахунок ДП «Антонов», 

відкритий у ПАТ «Державний експортно – імпортний банк». 

Крім того, ДП «Антонов» звернулось до Уповноваженої особи Фонду гарантування 

вкладів фізичних осіб по ліквідації ПАТ «Брокбізнесбанк», Куреного О.В., з заявою про 

задоволення вимог кредитора від 04.07.2014 року. 

Враховучи, що не задоволені за рахунок реалізації застави вимоги ДП «Антонов» як 

юридичної особи відносяться до сьомої черги погашення, Фонд гарантування вкладів 

фізичних осіб констатує, що АТ «Брокбізнесбанк» не зможе погасити такі вимоги. 

У разі неповернення АТ «Брокбізнесбанк» коштів, можливі збитки ДП «Антонов» 

розрахунково становитимуть 410, 7 млн. грн. (з них зобов’язання банку за поточними – 

близько 256 млн. грн. та за депозитними рахунками  - 154, 74 млн. грн.).  

Варто зазначити, що ревізією ДФІ не встановлено випадків щодо невжиття заходів з 

повернення коштів, які належали ДП «Антонов» з ПАТ «Брокбізнесбанк». 

 

 

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України 

Період, за який проводилась ревізія   з 01.09.2013 року по 01.05.2014 року та окремих 

питань фінансово–господарської діяльності за період з 01.01.2010 року по 31.08.2013 року. 

Загальна сума порушень 57,7 млн.грн.  

 

Керівництво: 

- Чередніченко Ю.А. ( Звільнений з посади   Наказом  Міністерства   інфраструктури України  

від 27 червня  2014 року  № 106-0  «Про відсторонення Чередніченка Ю.А. ) 

- Бабейчук Д.Г. (червень 2014 року  – теперішній час) 

Перелік виявлених порушень та рекомендацій наведені у листі ДФІ України від 

23.09.2014 № 06-14/1169 «Про усунення порушень». 

За наявною інформацією органами Генеральної прокуратури та Міністерства внутрішніх 

справ проведено 32 допити співробітників підприємства та 3 обшуки. 

Керівник підприємства (Чередніченко Ю.А.) відсторонений Міністерством 

інфраструктури від виконання обов’язків генерального директора. З серпня 2014 року 

генеральний директор на робочому місці відсутній, на зв'язок не виходив. За наявною 

інформацією, генеральний директор надавав пояснення у рамках кримінального провадження. 

Варто звернути увагу на те, що за результатами службового розслідування встановлено, 

що будівельно–монтажні роботи, на виконання яких було укладено договори з ТОВ «Сегмент 

ЛТД» та угоди з проектування та реконструкції об'єктів «Державний авіаційний медичний 

центр цивільної авіації України» і «Головний навчальний та сертифікаційний центр цивільної 

авіації України» були розпочаті з грубим порушенням чинного законодавства України, 

державних будівельних норм. 



Копію акта проведення службового розслідування від 14 лютого 2015 року направлено 

до ГСУ Генеральної прокуратури України для використання при проведенні досудового 

розслідування у кримінальному провадженні № 42014000000000819 від 08.08.2014 року. 

 

Кримінальні провадження: 

Загальна сума порушень 57,7 млн.грн.  

Кошти відшкодовано підрядникам та частково стягнуто з винних осіб, щодо 3 

порушень у сумі 70,7 тис. грн. проводиться претензійно–позовна робота, щодо стягнення 

матеріальної шкоди з підрядника у сумі 36,5 тис. грн. Підприємству відмовлено у задоволенні 

судового позову, щодо матеріальної шкоди (збитків) на суму 56, 8 млн. грн. Триває 

кримінальне провадження. 

 

Адміністрація державної служби спеціалізованого зв’язку та захисту інформації України 

 

Період, за який проводилась ревізія: з  10.06.2010 – 09.05.2014 

За результатами ревізії було складено два акти перевірки:  

1. Акт ревізії фінансово-господарської діяльності Адміністрації державної служби 

спеціалізованого зв’язку та захисту інформації України (далі – АДССЗЗІУ) від 

25.09.2013 за №06-21/74.  

Згідно з актом ревізії від 25.09.2013 за № 06-21/74 Держфінінспекцією було 

встановлено випадки завдання шкоди (збитків) на загальну суму – 247, 6 тис грн. 

2. Акт позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності 

Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації 

України  від 15.07.2014 за № 06-21/92. 

Згідно вищезазначеного акту ревізійною комісією було встановлено, що 

Адміністрацією держспецзв’язку у підготовлено та направлено листи до Президента України 

(23.07.2012) та Міністра Фінансів України (10.08.2012), щодо виділення бюджетних коштів на 

придбання та встановлення обладнання, що є фактично створенням зв’язку 

телекомунікаційної мережі  спеціального призначення відповідно до Основних технічних 

вимог до неї, та що спричинило виконання у 2012-2013 роках Адміністрацією 

держспецзв’язку за рахунок коштів загального фонду державного бюджету  за КПКВ 6641020 

забов’язань Покупця пакету акцій ВАТ «Укртелеком» (ТОВ «ЕСУ») 

Вказані факти є недотриманням вимог п.п. 1.1, 1.2, 1.3. Генеральної угоди про 

створення виділеної телекомунікаційної мережі спеціального призначення від 14.02.2012 за № 

K.U -7756/6, та порушенням вимог п.п. 2 В) , п.3 Умов проведення конкурсу  з продажу пакет 

акцій ВАТ «Укртелеком»  затвердженого розпорядженням КМУ від 12.10.2010 №1948-р, ст. 

629, Цивільного кодексу України.  Внаслідок чого Державному бюджету України  завдано 

збиток у сумі 220 000 грн. 

З метою усунення зазначених у акті ревізії  порушень, ДФІ було направлено вимоги 

вих. № 06-14/993 від 06.08.2014 про усунення порушень в частині вжиття вичерпних заходів 

(у тому числі проведення претензійно-позовної роботи) щодо стягнення з ТОВ «ЕСУ» на 

користь державного бюджету коштів у сумі 220 000 тис. грн. 

Не погоджуючись з вимогами ДФІ, Адміністрацією держспецзв’язку   було подано 

позовну заяву до Окружного адміністративного суду м. Києва від 15.08.2014, про визнання 

незаконними та скасування вимог ДФІ. 

Постановою Окружного адміністративного суду м. Києва від 10.10.2014 в задоволення 

позову Адміністрації держспецзв’язку -  відмовлено. 

Постановою Київського апеляційного адміністративного суду від 17.02.2014 за 

апеляційною скаргою Адміністрації держспецзв’язку (треті особи  -  Фонд державного майна  

України , ПАТ «Укртелеком», ТОВ «ЕСУ») – апеляційну  скаргу задоволено повністю. 

(Постанова за  вх. № 1171-Ц від 04.03.2015) 



Цією постановою, постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 

10.10.2014 скасовано та прийнято нову постанову, якою позов Адміністрації держспецзв’язку 

задоволено. Водночас визнано протиправною та скасовано вимогу ДФІ від 06.08.2014 № 06-

14/993. 

 

Міністерство фінансів України 

 

Період, за який проводилась ревізія: позапланова ревізія окремих питань фінасово-

господарської діяльності  та  дотримання Міністерством бюджетного законодавства за період 

з 01.01.2011 по 01.04.2014.     

Результати ревізії викладені а Акті ревізії від 22.09.2014  за № 08-21/32.  

Загальна сума завданих втрат Державі : 371, 5 млн. гривень . 

 ДФІ листами від 24. 10.2014 року №08-15/1668, №08-15/1667 направила вимоги про 

вжиття заходів щодо усунення виявлених порушень, недоліків та недопущення їх надалі, 

притягнення до відповідальності осіб які допустили порушення. 

 Міністерство фінансів України звернулося до суду з позовом про скасування 

зазначених вимог як таких, що не відповідають нормам законодавства. 

 Постановою Окружного адміністративного суду міста Києва від 24.02.2015 у справі 

№826/18946/14, що залишена без змін ухвалою Київського апеляційного адміністративного 

суду від 09.04.2015, позов Міністерства фінансів України задоволено повністю. 

 При цьому, ДФІ у вищезазначених вимогах не зазначили про наявність саме збитків, 

завданих Міністерством фінансів, та з позовом до Міністерства про стягнення збитків не 

зверталася. 

 Крім того, відповідно до інформації наданої Міністерством фінансів України,  в листі  

№ 31-13030-03-2/14627 від 30.04.2015 року зазначається, що працівники Міністерства 

фінансів України правоохоронними органами не викликалися, до відповідальності не 

притягувалися, службових перевірок не проводилося.  

 

Український державний центр радіочастот 

 

Період, за який проводилась ревізія: з  01.09.2013  –  01.08.2014 

За результатами ревізії був складений акт від 22.09.2014 року за  № 06-21/124.  

Керівництво : З правом першого підпису за весь період начальник УДЦР – 

Слободянюк П.В. 

Перший заступник начальника УДЦР – Хаіров Є.В, заступник начальника УДЦР – 

Ковальський В.М.  

З правом другого підпису – головний бухгалтер за весь період Красносільська О.П.  

 

 

Публічне акціонерне товариство «Укртрансгаз» 

Період, за який проводилась ревізія. з 01.10.2012 по 31.05.2014 року. 

Загальна сума порушень. 1 млрд. 400 млн. грн., з них втрат (збитків) на 219 млн. 700 тис. 

грн. 

За результатами ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укртрансгаз» було 

складено акт № 05-21/132 від 17.09.2014 року. Відповідно до наданої ПАТ «Укртрансгаз» 

інформації, підприємством вживаються заходи по усуненню недоліків та порушень, 

виявлених під час ревізії. 

Керівництво. 

1. Сергій Винокуров на посаді з 22.03.2010 року. 22.01.2014 подав у відставку за власним 

бажанням.  



2. Сергій Зубов – виконуючий обов’язки.  

3. Ігор Прокопів, заступник голови правління НАК «Нафтогаз» з 5.04.2014, на посаді в 

ПАТ «Укртрансгаз» з 11.07.2014 року (був головою міської організації партії «Фронт змін»). 

Василь Плавюк – віце-президент з питань безпеки (підпадає під дію Закону України 

«Про очищення влади», так як з 2010 р. був першим заступником голови Івано-Франківської 

обласної державної адміністрації). 

Профільним міністерством є Міністерство енергетики і вугільної промисловості.  

За період, який охоплює ревізія, Міністерство очолювали:  

1. Бойко Юрій Анатолійович з 9.12.2010 по 24.12.2012 року.  

2. Ставицький Едуард Анатолійович з 24.12.2012 по 27.02.2014 року.  

3. Продан Юрій Васильович з 27.02.2014 по 2.12.2014 року. 

Нове керівництво підприємства, що змінилось у липні 2014 року, проведену 

Держфініспекцією акт ревізії використало замість акту прийому-передачі справ від старого 

керівництва до нового. 

Найбільш суттєві виявлені порушення. 

 

1. Внаслідок незабезпечення збереження державного майна, а саме обладнання для 

компресорної станції (несучої рами агрегатного блоку ГПА-К5), було нанесено збитків у сумі 

87,2 млн. грн.. Це сталось у зв’язку з  порушенням договірних умов з боку ТОВ «Українська 

транспортна спілка», яким було допущено псування та незаконне розбирання переданого в 

монтаж обладнання. Як стало відомо, з поданих ПАТ «Укртрансгаз» матеріалів, 

Господарський суд м. Києва своїм Рішенням у справі № 19/221 від 18.01.2012 року вирішив 

задовольнити позов Дочірньої компанії «Укртрансгаз Національної акціонерної компанії 

«Нафтогаз України» до ТОВ «Українська транспортна спілка». Дане рішення було залишено 

без змін і Київським апеляційним господарським судом.  

Окрім того, 28.05.2012 року, слідчим відділом Управління Служби безпеки України в 

Харківській області було порушено кримінальну справу № 2373 за фактом заволодіння 

службовими особами ТОВ «Українська транспортна спілка», шляхом зловживання своїм 

службовим становищем, чужим майном – газоперекачувальним обладнанням в особливо 

великих розмірах за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 5 ст.191 Кримінального 

Кодексу України. Станом на березень 2015 року кримінальне провадження № 

2201200000000036 за цим фактом перебуває у слідчому відділі Жовтневого районного 

відділення Харківського міського управління Головного управління Міністерства внутрішніх 

справ України у Харківській області. Тобто, досудове слідство за цією справою МВС 

проводить понад 3 роки. 

2. Надання послуг зі зберігання (закачування, відбору) газу здійснювалось без 

укладання договорів з власниками газу, що призвело до недоотримання доходів (збитків) на 

суму 107,5 млн. грн.. 

3. Через порушення термінів стягнення дебіторської заборгованості та не проведення 

претензійно-позовної роботи товариство втратило зобов’язань боржників на суму 12,1 млн. 

грн. 

4. Внаслідок завищення підрядними організаціями вартості виконаних ремонтно-

будівельних робіт товариство понесло зайвих витрат на суму 4 млн. грн. 



5. Внаслідок не нарахування штрафних санкцій та пені за порушення умов договорів 

через невиконання контрагентами своїх зобов’язань товариством втрачено можливість 

отримати дохід у сумі 1,9 млн. грн. 

6. Інші фінансові порушення товариства, зокрема внаслідок завищення/заниження 

кредиторської та дебіторської заборгованості, придбання матеріальних ресурсів без реальної 

потреби тощо, сягають суми 1 млрд. 180 млн. 600 тис. грн. 

7. Окремо варто зазначити, що попри збитковість ПАТ «Укртрансгаз», викликає чимало 

питань до Плану закупівель ПАТ «УКРТРАНСГАЗ» на 2015 рік 

(http://utg.ua/utg/purchases/annual-plan.html). 

Наприклад, у п. 1066 передбачено 730 тис. грн. на ремонт ліфту в адміністративному 

корпусі управління УМГ «Львівтрансгаз». При тому, що серед 2-х ліфтів в корпусі, не працює 

лише один. 

У п. 1503, 1826 та 1977 загалом передбачено майже 25 млн. гривень на косарки для 

газонів, парків, спортмайданчиків. Виглядає вкрай дивним потреба Товариства у такій 

кількості косарок, враховуючи середньо-ринкову вартість косарки  у 8 тис. грн., виходить, що 

підприємство планує закупити близько 3125 косарок.. Представник товариства на засіданні 

Робочої групи не зміг дати пояснення цьому пункту плану закупівель. 

У п. 3991 передбачено 900 тис. грн. на автомобіль Тойота Кемрі 3,5 L 6АТ Преміум, а у 

п. 1507, 2118 та 2464 понад 76 млн. грн. на автомобілі пасажирські.  

У п. 3548 передбачається закупити напої алкогольні дистильовані на суму 98 тис. грн.,  у 

п. 613 – пиво на суму 19 тис. грн., у п. 652 – вина зі свіжого винограду на суму 98 тис. грн., у 

п. 653 – пиво на 98 тис. грн.. При цьому останні 3 позиції будуть закуповуватись без 

проведення тендерів. 

 

Наслідки ревізії, кримінальні провадження. 

 

Акт ревізії був приєднаний до матеріалів кримінального провадження, що розслідується 

Генеральною прокуратурою України з 10.04.2014 за фактами розкрадання службовими 

особами товариства державних коштів шляхом проведення закупівель у підконтрольних 

підприємств за завищеними цінами (збитки понад 650 млн. грн.) за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст.191 

Кримінального Кодексу України. 

 

Публічне акціонерне товариство «Укргазвидобування» 

Період, за який проводилась ревізія.  з 01.01.2012 року по 31.05.2014 року. 

Загальна сума порушень.  357 млн. 376 тис. грн..  

За результатами ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ «Укргазвидобування» 

було складено акт № 05-21/131 від 12.09.2014 року. Цей акт керівництво ПАТ 

«Укргазвидобування» підписало із запереченнями, по більшості вимог Держфінінспекції, 

щодо усунення виявлених порушень ідуть судові процеси.  

По низці вимог (по стягненню з контрагентів  сплачених коштів) було подано 10 позовів 

до Господарського суду Полтавської області. У задоволенні 9-ти з них на загальну суму 3 

млн. 254 тис. 136 грн. було відмовлено, одна справа знаходиться на розгляді. Інформація 

щодо апеляційного оскарження програних позовів відсутня. 

Керівництво: 

1. Юрій Борисов на посаді з 22 березня 2010 року.  

2. Сергiй Костюк на посаді з 6 березня 2014 року. 

http://utg.ua/utg/purchases/annual-plan.html


Профільним міністерством є Міністерство енергетики і вугільної промисловості. За 

період, який охоплює ревізія, Міністерство очолювали:  

1. Бойко Юрій Анатолійович з 9.12.2010 по 24.12.2012 року.  

2. Ставицький Едуард Анатолійович з 24.12.2012 по 27.02.2014 року.  

3. Продан Юрій Васильович з 27.02.2014 по 2.12.2014 року. 

Найбільш суттєві виявлені порушення. 

1. Акту про прийом-передачу справ від старого керівника (Юрій Борисов) до нового і 

чинного (Сергій Костюк) не було. На момент прийому справ, зі слів нинішнього Голови 

Правління Сергія Костюка, було проведено внутрішню інвентаризацію. З протоколу засідання 

постійнодіючої інвентаризаційної комісії ПАТ «Укргазвидобування» від 24.06.2014 року 

станом на 1.05.2014 року нестач виявлено не було, надлишки – у сумі 6 тис. 555 грн. При 

цьому у протоколі встановлено, зокрема, такі факти: 

− При інвентаризації незавершеного будівництва газопромислового управління 

«Шебелинкагазвидобування» (надалі – ГПУ «Шебелинкагазвидобування») виявлено об’єкти 

будівництва і проектування, подальше будівництво яких є недоцільним та економічно 

невигідним на загальну суму 1 млн. 681 тис. 402 грн.. 

− У тому ж газопромисловому управлінні «Шебелинкагазвидобування» виявлені 

основні засоби, що не використовуються у господарській діяльності товариства первісною 

вартістю 120 млн. 523 тис. 566 грн., знос – 49 млн. 466 тис. 562 грн., залишкова вартість – 71 

млн. 57 тис. 3 грн.. 

− При інвентаризації апарату управління ПАТ «Укргазвидобування» засвідчено, що у 

складі транспортних засобів обліковується виведений з експлуатації автомобіль Nissan 

Maxima (після аварійний стан). 

− Також, при інвентаризації апарату управління ПАТ «Укргазвидобування» виявлено, 

що на балансі товариства перебувало 2 квартири в м. Києві (на вул. Московській, 41/8 та вул. 

Артема, 40 – обидві квартири у центрі столиці), що належать фізичним особам І.С. Максимцю 

та Н.П. Носко відповідно на праві приватної власності. 

 

2. Всупереч вимогам чинного законодавства про здійснення продажу нафти сирої та 

газового конденсату власного видобутку виключно на біржових аукціонах, ПАТ 

«Укргазвидобування» укладало договори на реалізацію конденсату без проведення 

відповідних аукціонів на біржі, а саме: 

− Договір від 30.12.2011 року № 001/дк-12 з ТОВ «Західна нафтогазова компанія» на 

поставку 16 тис. 80 тонн на загальну суму 156 млн. 822 тис. 210 грн. Реалізовано було 13 тис. 

964 тонни на загальну суму 136 млн. 842 тис. 930 грн.;  

− Договір від 18.12.2012 року № 001/дк-13 з ТОВ «Західна нафтогазова компанія» на 

поставку 25 тис. 980 тонн на загальну суму 218 млн. 568 тис. 250 грн. Реалізовано було 18 тис. 

335 тонни на загальну суму 153 млн. 861 тис. 250 грн.; 

− Договір від 23.12.2013 року № 001/дк-14 з ТОВ «Західна нафтогазова компанія» на 

поставку 5 тис. тонн на загальну суму 42 млн. 105 тис. грн.. Реалізовано було 2 тис. 768 тонни 

на загальну суму 25 млн. 990 тис. 440 грн.; 

− Договір від 13.03.2014 року № 004/дк-14 з ТОВ «ВОГ Трейдинг». Договір підписаний 

нинішнім Головою Правління Сергієм Костюком. Реалізовано було 1 тис. 416 тонни на 

загальну суму 12 млн. 726 тис. 220 грн.; 

3. Всупереч вимогам законодавства без проведення біржових аукціонів ПАТ 

«Укргавидобування» було реалізовано скраплений газ наступним контрагентам: 

− ТОВ «Інвестпромсейл Міддл», договір № УГВ 7930/21-13 від 6.09.2013 року, 

поставлено 46 тис. 509 тонн на загальну суму 384 млн. 475 тис. 958 грн. Відповідно до того 

рівня цін, реалізація ПАТ «Укргазвидобування» здійснена на 94 млн. 565 тис. 352 грн. 



дешевше ринкової ціни. На вимогу Держфінінспекції про надання пояснень відповідальними 

особами, ПАТ «Укргазвидобування» надано лист юридичного департаменту товариства від 

11.08.2014 року № 2-501с за підписом начальника департаменту С.В. Прокопчука, яким 

пояснення по суті причин і обставин укладання договору № УГВ 7930/21-13 від 6.09.2013 

року не надано. Провести зустрічну звірку з ТОВ «Інвестпромсейл Міддл» ДФІ не змогла, 

через відсутність контрагента за адресою. 

− ТОВ «ВОГ Трейдинг», договір № 004/сг-14 від 13.03.2014 року (2.07.2014 року 

оригінал договору був вилучений головним оперуповноваженим-інспектором ГУБОЗ МВС 

України В.В. Кам’янець на підставі доручення слідчого в особливо важливих справах ГУ 

Генеральної прокуратури України І.В. Гришина № 17/1/1-32873-14 по кримінальному 

провадженню № 42014000000000375). Договір укладено нинішнім Головою Правління 

Сергієм Костюком. За цим договором у березні-квітні 2014 року ПАТ «Укргазвидобування» 

відвантажило на користь ТОВ «ВОГ  Трейдинг» скрапленого газу у кількості 18 тис. 211 тонн 

на загальну суму 140 млн. 80 тис. 327 грн. 

− ТОВ «Західна нафтогазова компанія», договір № 001/сг-14 від 24.02.2014 року 

(29.04.2014 року оригінал договору був вилучений старшим слідчим в ОВС ГСУ МВС 

України капітаном міліції В.В. Бенюхом на підставі ухвали Печерського районного суду м. 

Києві від 24.04.2014 року). За цим договором у лютому-березні 2014 року ПАТ 

«Укргазвидобування» відвантажило ТОВ «Західна нафтогазова компанія» скрапленого газу у 

кількості 2 тис. 861 тонна на загальну суму 27 млн. 313 тис. 393 грн. 

4. Не отримано доходів за договорами про спільну діяльність, зокрема від:  

− ТОВ «Діон» у сумі 16 млн. 276 тис. 300 грн. Оскільки всупереч вимогам 

законодавства про обов’язковий продаж газу суб’єкту, уповноваженому Кабінетом Міністрів 

України, ТОВ «Діон» реалізувало у 2012-2013 роках природній газ в кількості 16 тис. 693 куб. 

м на суму 26 млн. 10 тис. 193 грн. для ТОВ «Укренергохолдинг», ТОВ «Нафтогаз Альянс» за 

заниженими цінами, що призвело до заниження доходів від спільної діяльності на суму 32 

млн. 552 тис. 660 грн. 

− ТОВ «ФАВОРИТ СИСТЕМ» у сумі 128 млн. 275 тис. 600 грн. Оскільки, всупереч 

вимогам законодавства про обов’язковий продаж газу суб’єкту, уповноваженому Кабінетом 

Міністрів України, ТОВ «ФАВОРИТ СИСТЕМ» реалізувало у 2012-2013 роках та I кварталі 

2014 року природній газ в кількості 138 тис. 141 куб. м на суму 220 млн. 586 тис. 401 грн. для 

ТОВ «Мега Торг», ТОВ «Торг Консар», ТОВ «Українська нафто-газова компанія», ТОВ «ТД 

Київгазенерго», ТОВ «ГК Газовий альянс», ТОВ «Промайл-стайл» за заниженими цінами, що 

призвело до заниження доходів від спільної діяльності на суму 256 млн. 551 тис. 220 грн. 

− Окрім того, вказаний у Звіті про фінансові результати за 4-ий квартал 2013 року 

розмір чистого прибутку спільної діяльності ПАТ «Укргазвидобування» і ТОВ «ФАВОРИТ 

СИСТЕМ» у сумі 2 млн. 641 тис. 394 грн. , між учасниками було розподілено лише 2 млн. 484 

тис. 130 грн., що є на 157 тис. 263 грн. менше. Така розбіжність виникла через надання ТОВ 

«ФАВОРИТ СИСТЕМ» благодійної допомоги  Благодійному фонду «Відкриті долоні» на 

підставі листів Фонду, адресованих директору ТОВ «ФАВОРИТ СИСТЕМ».  

Загальна сума благодійної допомоги, наданої ТОВ «ФАВОРИТ СИСТЕМ» за 2013 рік 

склала 230 тис. грн. (для Благодійного фонду «Відкриті долоні» - 180 тис. грн. та для 

Благодійного фонду «Духовне відродження Батьківщини» - 50 тис. грн.), за січень-травень 

2014 року – 150 тис. грн. (для Благодійного фонду «Відкриті долоні» - 100 тис. грн. та для 

Благодійного фонду «Духовне відродження Батьківщини» - 50 тис. грн.). Надана благодійна 

допомога за 2013 рік у сумі 72 тис. 736 грн. та за січень-травень 2014 року у сумі 150 тис. грн. 

віднесена до складу витрат спільної діяльності. 

− ТОВ «Карпатигаз» не здійснило перерахування частки прибутку ПАТ 

«Укргазвидобування» у сумі 3 млн. 613 тис. 274 грн. 

5. Апаратом управління ПАТ «Укргазвидобування» було надано благодійну допомогу у 

2013 та у першому кварталі 2014 року без затвердженого річного фінансового плану на суму 1 

млн. 668 тис. 528 грн., а саме: Всеукраїнській професійній спілці працівників державних 

органів доходів і зборів у сумі 1 млн. грн., Харківській обласній державній адміністрації 

торгово-матеріальними цінностями (бензин А-92) на загальну суму 668 тис. 528 грн. 



6. Без затвердженого річного фінансового плану у період з 6.10.2012 року по 31.05.2014 

року Апаратом управління ПАТ «Укргазвидобування» здійснено витрат на добровільне 

страхування, аудиторські і консультаційні послуги на загальну суму 6 млн. 237 тис. 825 грн. 

7. Списано на витрати філії ГПУ «Шебелинкагазвидобування» без отримання робіт та 

послуг, кошти у сумі 12 млн. 717 тис. 870 грн. на користь ВАТ «Сумське машинно-будівне 

науково-виробниче об’єднання ім. М.В. Фрунзе» та розірвано договір за ініціативи самої 

філії, що призвело до втрати можливості стягнення боргу у судовому порядку. 

8. Філією ГПУ «Шебелинкагазвидобування» надано благодійну допомогу без наявних 

затверджених фінансових планів на суму 5 млн. 206 тис. 700 грн. 

9. Філією ГПУ «Шебелинкагазвидобування» здійснено безпідставне нарахування 

доплати водіям В.В. Березовському та С.А. Капелю на загальну суму 39 тис. 628 грн. та зайве 

нарахування єдиного соціального внеску у сумі 14 тис. 730 грн. Внаслідок чого заподіяно 

матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 54 тис. 358 грн. З приводу цього факту 

бухгалтер філії С.С. Юношева пояснила, що доплата водіям здійснюється за виконання 

додаткового обсягу робіт з ремонту та обслуговування 2-х і більше авто. Натомість, 

відповідно до посадової інструкції, до обов’язків водія і так входить технічне обслуговування 

автотранспорту, тобто доплати встановлено необґрунтовано. 

10. Філією ГПУ «Шебелинкагазвидобування» надано благодійну допомогу 

Харківській обласній державній адміністрації, без затвердженого річного фінансового плану, 

на суму 5 млн. 206 тис. 670 грн. 

11. Філією Управління будівельно-монтажних робіт «Укргазспецбудмонтаж» (без 

затверджених фінансових планів) надано благодійну допомогу у сумі 1 млн. грн. на розвиток 

опікового відділення лікарні комунального закладу охорони здоров’я «Харківська міська 

клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мєщанінова». 

Всупереч незатвердженому фінансовому плану було сплачено консультаційних послуг на 

суму 175 тис. грн.. 

12. Управлінням з переробки газу та газового конденсату проведено зайвих виплат 

на суму 16 млн. 105 тис. 410 грн. шляхом перерахування коштів ТОВ «ФЕНІКСБУД-М» за 

обладнання, отримання якого не підтверджено (зокрема за інформацією митниці). 

13. Управлінням з переробки газу та газового конденсату проведено зайвих виплат 

на суму 1 млн. 868 тис. 366 грн. шляхом перерахування коштів ТОВ «АС і АС» за товар, 

отримання якого не підтверджено (зокрема за інформацією митниці). 

14. В управлінні з переробки газу та газового конденсату на балансі знаходиться 6 

квартир у м. Лохвиці, Полтавської області первісною вартістю 2 млн. 918 тис. 709 грн., 

залишковою вартістю 2 млн. 330 тис. 117 грн., які є приватною власністю. Ці квартири з 

порушенням вимог законодавства ще 4.07.2005 року, рішенням Управління були передані на 

баланс Лохвицької міської ради.  

15. Управлінням з переробки газу та газового конденсату відчужено 2 квартири (у 

м. Полтава) до комунальної власності без дозволу ПАТ «Укргазвидобування». Вони 

обліковують Управлінням за залишковою вартістю 379 тис. 630 грн., хоча в червні та серпні 

2012 року були приватизовані і не контролюються Управлінням.  

По зазначеним вище 8-ми квартирам не припинено нарахування амортизаційних витрат, 

внаслідок чого зайво нараховано 158 тис. 663 грн. 

16. За результатами деяких зустрічних звірок з контрагентами філії 

газопромислового правління «Полтавагазвидобування» (далі – ГПУ 

«Полтавагазвидобування»)  виявлено збитків на загальну суму 7 млн. 646 тис. 804 грн. 

− Внаслідок не нарахування сум штрафних санкцій або невжиття заходів щодо 

стягнення прибутку з ТОВ «Цефей» недоотримано коштів на суму 1 млн. 180 тис. 148 грн. 

− Внаслідок завищення вартості виконаних робіт ПП «Маяк-Екологія-Сервіс» завдано 

шкоди (збитків) на суму 103 тис. 469 грн. 

− Внаслідок завищення вартості виконаних робіт ТОВ «Укрпайпенерго» завдано шкоди 

(збитків) на суму 5 млн. 716 тис. 485 грн. 



− Внаслідок завищення вартості виконаних робіт ТОВ фірмою «Техінпром» завдано 

шкоди (збитків) на суму 104 тис. 140 грн.. 

− Внаслідок завищення вартості виконаних робіт ДП «Полтавське управління 

геофізичних робіт» завдано шкоди (збитків) на суму 446 тис. 525 грн.. 

− Внаслідок ненарахування штрафних санкцій ТОВ НВП «Антей» за неналежне 

виконання своїх зобов’язань завдано шкоди (збитків) на суму 96 тис. 37 грн.. 

17. Філією ГПУ «Полтавагазвидобування» проведено зайвих виплат на суму 2 млн. 

90 тис. грн. шляхом перерахування коштів ТОВ «Укр-Неп» за обладнання, отримання якого 

не підтверджено (зокрема за інформацією митниці). Держфінінспекції не вдалося визначити 

відповідальних за це осіб через ненадання відповідної інформації філією. 

18. Філією ГПУ «Полтавагазвидобування» надано благодійну допомогу без 

затвердженого річного фінансового плану на суму 984 тис. 200 грн. Гадяцькій районній 

державній адміністрації Полтавської області, Диканській районній державній адміністрації 

Полтавської області, Управлінню з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту 

населення від наслідків Чорнобильської катастрофи Полтавської обласної державної 

адміністрації. 

19. Всупереч вимогам законодавства, Львівським відділенням філії ГПУ 

«Полтавагазвидобування» здійснювалось постачання природного газу власного видобутку 

приватним компаніям, а не НАК «Нафтогаз України», а саме для ПАТ «Миколаївцемент» 8 

млн. 320 тис. куб. м газу на суму 30 млн. 506 тис. 800 грн. і для ТОВ «Розвадівбудматеріали» 

1 млн. 300 тис. куб. м на суму 4 млн. 839 тис. 400 грн.. 

20. Під час опрацювання матеріалів ревізії, було виявлено зв'язок між директором 

Газопромислового управління «Полатвагазвидобування» (філія ПАТ «Укргазвидобування») 

О.В. Ляшенком та наданням як філією, так і підприємством ТОВ «ФАВОРИТ СИСТЕМ», яке 

здійснює спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування», благодійної допомоги окремим 

органам влади у Полтавській області та благодійному фонду, який очолює О.В. Ляшенко. 

Окрім зазначеного, О.В. Ляшенко з 2010 року є депутатом Полтавської обласної ради 

(обраний по 28-му мажоритарному округу від Партії Регіонів). Зазначені зв’язки відображені 

схемі-додатку (Додаток № 6). 

21. Під час проведення контрольних заходів Держфінінспекції не вдалося провести 

зустрічні звірки по багатьом підприємствам. Частина з них не допустило Держфінінспекцію 

для здійснення зустрічної перевірки  

Наприклад, не вдалось підтвердити вид, обсяг та якість операцій та розрахунків на 

загальну суму 920 млн. 282 тис. 605 грн. між ПАТ «Укргазвидобування» та контрагентами: 

− ТОВ «Київоблпропангаз»; 

− ТОВ «Інвестпромсейл Міддл»; 

− ТОВ «Нафтогазтехпостач»; 

− ТОВ «ЕНЕРГОТРЕЙД ЛТД»; 

− ПП Фірма «Ломар»; 

− ТОВ «АРМА-ГАЗ»; 

− ТОВ «Харківспецгазснаб»; 

− ТОВ «Черкасигазснаб»; 

− ТОВ «КАБЕЛЬ ПРОВІД»; 

− ТОВ «Науково-технічний центр прикладної науки і техніки»; 

− ТОВ «Універсалопторг-х»; 

− ТОВ «Портал Проект» (за адресою відсутнє); 

− ТОВ «Д ЕНД К ГРУП» (за адресою відсутнє); 

− ПП «Путеєць» (за адресою відсутнє); 

− ТОВ «Кіровоградгаз-2000» (за адресою відсутнє); 

− ТОВ «Марголак» (за адресою відсутнє. Окрім того Шевченківським районним судом 

м. Києва засновника і директора цього товариства І.Т. Балабанова визнано винним за ч. 1 ст. 

205 Кримінального Кодексу України щодо створення фіктивного підприємства ТОВ 

«Марголак»). 



22. Відповідно до  матеріалів ревізії ПАТ «Укргазвидобування» багато проблем, як 

от витрачання коштів на засоби не пов’язанні із здійсненням основної діяльності, виникають 

тому, що ПАТ «Укргазвидобування» не вважає себе підприємством, у статутному капіталі 

якого є права держави і відповідно не виконує Постанову Кабінету Міністрів України від 

3.10.2012 року № 899 «Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання 

державного сектору економіки у разу не затвердження (непогодження) річних фінансових 

планів у встановленому порядку».  

Наприклад, у процесі судового позову ПАТ «НАК «Нафтогаз України» щодо 

перерахування суми чистого прибутку в розмірі 30% за 2012 рік до Державного бюджету, 

рішенням Господарського суду м. Києва від 27.06.2013 року у справі № 910/10255/13, 

залишеним без змін Київським апеляційним господарським судом від 10.07.2013 року та 

постановою Вищого господарського суду України 13.08. 2013 року, зроблено висновок, що ч. 

5 ст. 11 Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та Порядок та 

реалізація дивідендної політики держави, затверджений постановою Кабінету Міністрів 

України від 12.05.2007 року № 702, не поширюють свою дію на ПАТ «Укргазвидобування» і, 

відповідно, у нього відсутній прямий обов’язок відраховувати не менше 30% чистого 

прибутку на виплату дивідендів у Державний бюджет. 

Наслідки ревізії, кримінальні провадження. 

 

Акт ревізії був приєднаний до матеріалів кримінального провадження № 

42014000000000375, відомості щодо якого внесені до ЄРДР 7.05.2014 року, і розслідується 

Генеральною прокуратурою України. У товариства відсутня інформація про виклик 

співробітників до правоохоронних органів по акту ревізії. Питання проведення службової 

перевірки і притягнення співробітників до відповідальності буде вирішено після рішення 

суду. 

Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» 

Період, за який проводилась ревізія з 22.08.2012 по 25.03.2014 (за результатами складено 

Акт від 15.05.2014 року № 05-21/46), з 01.01.2012 по 30.06.2014 року (за результатами 

складено Акт від 28.07.2014 року № 05-21/92), з 01.01.2012 по 9.07.2014 року (за результатами 

складено Акт від 15.08.2014 року № 05-21/106), з 01.01.2009 по 31.12.2009 року (за 

результатами складено Акт від 9.07.2014 року № 05-21/69), 01.01.2012 по 30.05.2014 року (за 

результатами складено Акт від 27.06.2014 року № 05-21/63),  з 01.01.2012 по 10.04.2014 року. 

Акти ревізій Компанією підписано із запереченнями. 

Загальна сума порушень. За результатами цих ревізій фінансових порушень не встановлено, 

але встановлено факти, які можуть свідчити про корупційні дії посадових осіб компанії. 

Господарській операції мають ознаки безтоварних та ознаки кредитування приватних 

суб’єктів господарювання. 

Керівництво. 

1. Олег Дубина на посаді з 24.12.2007 по 2.03.2010 року, пішов у відставку за власним 

бажанням.  

2. Євген Бакулін на посаді з 2.03.2010  по 25.03.2014 року. 21 березня 2014 затриманий у 

власному кабінеті.  

3. Андрій Коболєв на посаді з 25.03.2014 року. 

Профільним міністерством є Міністерство енергетики і вугільної промисловості. За 

період, який охоплює ревізія, Міністерство очолювали:  



1. Бойко Юрій Анатолійович з 9.12.2010 по 24.12.2012 року.  

2. Ставицький Едуард Анатолійович з 24.12.2012 по 27.02.2014 року.  

3. Продан Юрій Васильович з 27.02.2014 по 2.12.2014 року. 

Найбільш суттєві виявлені порушення. 

1. З 30.07.2014 року щодо компанії проводиться постійний плановий операційний 

аудит. За 2014 рік контролем охоплено фінансових ресурсів на загальну суму 180,9 млрд. грн.  

Завдяки ньому було зупинено ризикованих операцій на суму 4,6 млрд. грн. Наприклад: 

− Компанія мала заплатити ВАТ «Газпром» за газ за жовтень 2014 року за ціною 479,5 

дол. за тис./кубометрів, попри відсутність узгодженої ціни. Завдяки державним аудиторам, 

було узгоджено ціну на газ за 4-й квартал 2014 року на рівні 378 дол., яка на 101,5 дол. менша. 

Таким чином з урахуванням досягнутих домовленостей платіж був на 358,9 млн. дол. менше 

від запланованого. 

− Державним аудиторами не було погоджено членські внески Компанії за 2013-2014 

роки на користь Всеукраїнської громадської організації «Українська нафтогазова Академія» 

на суму 200 тис. грн., оскільки членство Компанії в громадських організаціях суперечить 

вигонам ч. 3 ст. 1 Закону України «Про громадські об’єднання». 

 

Наслідки ревізії, кримінальні провадження. 

Акти ревізій долучено до 4-х проваджень:  

− Акт від 20.05.2014 року № 05-21/48, Акт від 3.04.2014 року № 05-21/14 до 

кримінального провадження № 32012110110000023, яке розслідується Головним слідчим 

управління Міністерства внутрішніх справ України за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК (незаконне 

заволодіння майна у особливо великих розмірах та зловживання службовим становищем, що 

спричинило тяжкі наслідки); 

− Акт від 27.06.2014 року № 05-21/63 до кримінального провадження № 

12014000000000227, яке розслідується Головним слідчим управління Міністерства внутрішніх 

справ України за ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК (замах на розтрату майна в особливо великих 

розмірах); 

− Акт від 15.08.2014 року № 05-21/106 до кримінального провадження № 

22014000000000077, яке розслідується Головним слідчим управління Міністерства внутрішніх 

справ України за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна в особливо великих розмірах);  

− Акт від 28.07.2014 року № 05-21/92 до кримінального провадження № 

12013050800001278, яке розслідується Головним слідчим управління Міністерства внутрішніх 

справ України за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна в особливо великих розмірах). 

     

 

Публічне акціонерне товариство «Укрнафта» 

У 2014 році ревізії не проводились.  

За інформацією М.Г. Гордієнка у 2012-2013 роках ПАТ «Укрнафта» не допустило 

ревізорів на перевірку, мотивуючи це тим, що ПАТ «Укрнафта»  – не державне підприємство. 

За інформацією, наданою ПАТ «Укртрансгаз», щодо обсягів закачування, зберігання та 

відбору газу із ПГС, які проводились в бухгалтерському обліку як газ невизначеного 

власника, починаючи з 2006 року і по теперішній час відсутнє документальне оформлення 



відносин між НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Укрнафта». ПАТ «Укрнафта» відмовляється 

оформлювати поставки газу власного видобутку для потреб населення. 

НАДХОДЖЕННЯ І РОЗПОДІЛЕННЯ ГАЗУ 

Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26.11.2014 № 1211-р «Про 

затвердження прогнозованого балансу надходження та розподілу природного газу на 2014 

рік», підписаного Прем’єр-міністром А.П. Яценюком, констатуємо наступне: 

− ПАТ «Укргазвидобування» мав видобути 15 млрд. 111 млн. кубометрів українського 

дешевого газу і надати його населенню. Натомість, надано лише 13357 млн. куб. Тобто зникло 

1754 млн. кубометрів .  

− ПАТ «Укрнафта» мала видобути 1 млрд. 756 млн. кубометрів газу і надати їх 

населенню, натомість в обліку НАК «Нафтогаз України» відсутні господарські операції щодо 

отримання газу від ПАТ «Укрнафта». 

− Натомість, для населення надано 1 млрд. 606 млн. кубометрів імпортованого газу з 

ресурсів НАК «Нафтогаз України». Це у свою чергу є порушенням ч. 4 ст. 10 Закону України 

«Про засади функціонування ринку природного газу», оскільки, передбачено зменшення 

частки газу видобутого державними підприємствами і залучення імпортованого газу для 

потреб населення. 

− Враховуючи наявність значної різниці у вартості газу власного видобутку (ПАТ 

«Укргазвидобування» за тарифом на товарний газ 349,2 грн./тис. кубометрів (без ПДВ),  ПАТ 

«Укрнафта» - 458 грн./тис. кубометрів) та вартості імпортованого газу (від 250 до 378 дол. 

США) створено умови для збитків в обліку НАК «Нафтогаз». 

− Виходячи зі спожитого населенням газу у 2014 році в обсязі 15 млрд. 52 млн. 

кубометрів, газу власного видобутку було достатньо для повного забезпечення потреб 

населення.. 

− У зв’язку з ненаданням населенню 3 млрд. 510 млн. кубометрів газу і залучення на 

потреби населення 1 млрд. 606 млн. кубометрів дорого імпортованого газу, загальна сума 

збитків складає – 2 млрд. 75 млн. грн.. 

 

Державне підприємство 

«Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» 

Період, за який проводилась ревізія. з 01.09.2013 по 30.01.2015 року.  

 

Загальна сума порушень. 15 млрд. грн.. Сума фінансових порушень – 8,3 млрд. грн., з них 

порушень у сфері закупівель – 8 млрд. грн., збитки – 74 млн. грн.. 

За результатами ревізії складено Акт від 9.04.2015 року № 05-21/61. ДП «НАЕК 

«Енергоатом» підписало Акт ревізії із запереченнями. 

На виконання ухвали Печерського районного суду м. Києва від 2.02.2015 року у справі 

№ 757/3174/15-к було проведено позапланову ревізію окремих питань фінансово-

господарського діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» та його відокремлених підрозділів за 

період з 1.01.2008 року по 1.01.2015 року. Зазначений Акт ревізії ДП «НАЕК «Енергоатом» 

підписало із запереченнями. 

Керівництво. 

1. В.В. Кім, на посаді в.о. Президента Компанії з 20.08.2012 по 11.06.2013 року.  

2. М.І. Константінов, на посаді  в.о. Президента Компанії з 12.06.2013 по 4.03.2014. З 

березня 2010  року по березень 2011 року займав посаду заступника Міністра палива і 



енергетики. З травня 2011 року по червень 2013 року очолював Департамент стратегічної 

політики та ядерно-енергетичного комплексу Міністерства енергетики.  

3. Ю.О. Недашковський, на посаді з 5.03.2015 року. До того сукупно майже 9 років 

очолював цю посаду: 2000-2002 рр., лютий 2005 – жовтень 2006 рр., червень 2008 – серпень 

2012 рр.   

Профільним міністерством є Міністерство енергетики і вугільної промисловості (далі - 

Міністерство). За період, який охоплює ревізія, Міністерство очолювали:  

1. Бойко Юрій Анатолійович з 9.12.2010 по 24.12.2012 року.  

2. Ставицький Едуард Анатолійович з 24.12.2012 по 27.02.2014 року.  

3. Продан Юрій Васильович з 27.02.2014 по 2.12.2014 року. 

Найбільш суттєві виявлені порушення. 

1. Акт прийому-передачі справ від старого керівника до нового не оформлювався. 

Натомість, відповідно до пояснень Президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Ю.О. 

Недашковського та відповідно до наданих документів, для забезпечення дотримання пункту 

12 ст. 75, Господарського Кодексу України, ним було направлено лист від 11.03.2014 року № 

3085/14 до Міністерства енергетики і вугільної промисловості України щодо організації 

проведення на підприємстві ревізії фінансово-господарської діяльності силами департаменту 

внутрішнього аудиту Міністерства. 

За результати цієї позапланової перевірки за період з 1.04.2013 по 1.03.2014 року, яка 

була проведена відповідно до Наказу Міністерства від 18.03.2014 року № 245, складено 

відповідний Акт від 22.04.2014 року № 04-14. В даному акті  встановлено низку грубих 

порушень законодавства, а також фактів, які можуть свідчити про вчинення тодішнім 

керівництвом ДП «НАЕК «Енергоатом» розкрадань. Встановлені у акті порушення не 

охоплюються періодом діяльності уряду на чолі з А.П. Яценюком і періоду, коли ДП «НАЕК 

«Енергоатом» у березні 2014 року очолив нинішній керівник Ю.О. Недашковський. 

Натомість, деякі договори і зловживання мали місце у 2010-2012 рр., коли на посаді 

президента компанії перебував нинішній очільник  ДП «НАЕК «Енергоатом», Ю.О. 

Недашковський. 

Зокрема, у Акті позапланової перевірки окремих питань фінансово-господарської 

діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» від 22.04.2014 року № 04-14, іде мова про наступне: 

        Незважаючи на те, що результатом діяльності за 2012 рік ДП «НАЕК «Енергоатом» є 

збиток в розмірі 3 млрд. 105 млн. 974 тис. грн., компанією відповідно до звіту про виконання 

фінансового плану за 2013 рік було здійснено витрати на: 

 видатки на юридичні та інші аудиторські послуги (у складі інших витрат) – на 2 млн. 

88 тис. грн.; 

 консультативні й інформаційні послуги –  на 2млн. 689 тис. грн.; 

 юридичні послуги ( складі інших адміністративних витрат) – на 2 млн. 235 тис. грн.; 

 представницькі витрати – 830 тис. грн.; 

 витрати на утримання транспорту, (з урахуванням заробітної плати у складі 

адміністративних витрат) – на 51 млн. 705 тис. грн.. У тому числі: 

№ Марка автомобіля Кількість Сума 



з/п 

1 Тойота камрі, легкова 17 6 млн. 543 тис. 500 грн. 

2 Лексус, легкова 4 1 млн. 693 тис. 900 грн. 

3 Тойота крузер, легкова 5 2 млн. 371 тис. 500 грн. 

4 Ауді-8 3 1 млн. 319 тис. 300 грн. 

5 Шкода Октавія 7 2 млн. 209 тис. 800 грн. 

6 Мерседес Бенц 6 2 млн. 209 тис. 800 грн. 

7 Опель Вектра-2,2 4 1 млн. 374 тис. 

 

 У Акті від 22.04.2014 року № 04-14 зазначено, що сума витрат на одиницю транспорту 

за рік становить від 400 до 770 тис. грн. 

Як повідомило керівництво ДП «НАЕК «Енергоатом» на засіданні Робочої групи, за 

цими фактами президента компанії у вересні 2014 року викликали на допит у Генеральну 

прокуратуру України. Інформації про хід розслідування ДП «НАЕК «Енергоатом» не має. 

Окремо, керівництво ДП «НАЕК «Енергоатом» повідомило, що керівника підрозділу, 

який займається утриманням та використанням автотранспорту, І.В. Бугайова за низку 

порушень (яких саме не зазначено) наказами від 13.11.2014 року та 26.11.2014 року було 

притягнуто до дисциплінарної відповідальності і від 26.11.2014 року було звільнено з посади 

за згодою сторін. Інформація про притягнення до кримінальної відповідальності відсутня.  

У своїх запереченнях на акт від 22.04.2014 року № 04-14 ДП «НАЕК «Енергоатом» у 

частині утримання автотранспорту повідомляє, що відповідно до фінансового звіту за 2013 

рік, утримання автотранспорту у складі адміністративних витрат становлять 24 млн. 684 тис. 

грн., що на 7,4% менше планового показника. Максимальна сума витрат на утримання 

одиниці транспорту складає 525 тис. грн., а середній показник  - 59 тис. 600 грн. 

За інформацією, наданою ДП «НАЕК «Енергоатом» на звернення робочої групи, у 2013 

році Компанія на утримання 19 автомобілів марки Тойота витратила 2 млн. 400 тис. грн. 

(включаючи витрати на пальне і технічне обслуговування). В середньому по 126 тис. грн. на 1 

авто. А у 2014 році на 20 автомобілів марки Тойота було витрачено 2 млн. 264 тис. грн. В 

середньому по 113 тис. грн. за авто. 

 У цьому ж акті від 22.04.2014 року № 04-14 проведено аналіз договорів з 

комерційною структурою ТОВ «СЕРВІС 2012», який засвідчив, що у разі укладання трудових 

угод на пряму з працівниками, які надають послуги прибирання, сервісного обслуговування 

та ін. ДП «НАЕК «Енергоатом» мало б заощадити 4 млн. 891 тис. 300 грн.. При 

розшифровуванні статті витрат «витрати на оплату праці»  визначено середньомісячний фонд 

оплати праці водія – 8 тис. 389 грн.. За даними штатного розпису відокремленого підрозділу 

«Управління справами» (далі – ВП «Управління справами») ДП «НАЕК «Енергоатом» у 

складі автотранспортної служби підприємства наявні 72 водія із середнім місячним доходом 

3 907 грн. 

У своїх запереченнях на акт від 22.04.2014 року № 04-14 ДП «НАЕК «Енергоатом» у 

частині середньомісячного фонду оплати праці водія ВП «Управління справами» зазначив, що 

такий фонд становить 8 тис. 539 грн. 

 З урахуванням збиткової діяльності  ДП «НАЕК «Енергоатом», загальна сума 

непродуктивних витрат, не передбачених фінансовим планом, за договорами з ТОВ 

«МАГНУМ ПРІНТ» та ТОВ «Бюро Маркетингових Технологій» на поставку іміджево-

презентаційної та сувенірної продукції на загальну суму 1 млн. 128 тис. 700 грн. 



 При наявності відповідних служб та посадових осіб, значного автопарку (ВП 

«Управління справами») протягом 2013 року та січня-лютого 2014 року ДП «НАЕК 

«Енергоатом» взято зобов’язання відповідно до укладених договорів із ТОВ «Українська 

туристична компанія» на суму 1 млн. 889 тис. 900 грн. (здійснено витрат на суму 1 млн. 354 

тис. грн.) на оплату послуг за забезпечення конференц-залів, оренду готельних номерів, 

забезпечення транспортування, організація харчування тощо. 

 8.09.2011 року (на той час Президентом Компанії, які і сьогодні, був Ю.О. 

Недашковський) між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ПАТ «Український центр обслуговування 

пасажирів на залізничному транспорті України» було укладено договір (№ 811/07-УС) про 

надання послуг автомобільної стоянки на 22 місця. Термін надання послуг – жовтень 2011 по 

вересень 2013 року. Ціна договору – 652 тис. 132 грн. За даними офіційного сайту 

комунального підприємства «Київпастранспарксервіс» вартість стоянки 22-х авто за такий же 

період становила б 257 тис. 843 грн. Таким чином, за рахунок завищення вартості стоянки 

зайві витрати Компанії склали 394 тис. 884 грн.. 

Згодом з цим же товариством ДП «НАЕК «Енергоатом» уклало наступний договір (від 

30.12.2013 року № 1087/07-УС). Термін дії договору – жовтень 2013 року по листопад 2014 

року. Ціна договору – 469 тис. 803 грн., коли оренда у комунального підприємства 

«Київпастранспарксервіс» на той же період склала б 128 тис. 920 грн. За рахунок завищення 

вартості стоянки за період дії договору склали 340 тис. 884 грн.  

За двома вище зазначеними договорами, сума зайвих витрат склала 735 тис. 768 грн. 

До перевірки не надано підтвердження права власності ПАТ «Український центр 

обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України» на земельну ділянку, що 

використовувалась компанією та відповідних документів на право надавати послуги стоянки. 

У своїх запереченнях на акт від 22.04.2014 року № 04-14 ДП «НАЕК «Енергоатом» у 

частині ненадання підтверджуючих документів ПАТ «Український центр обслуговування 

пасажирів на залізничному транспорті України» на земельну ділянку та відповідних 

документів на право надавати послуги стоянки, ДП «НАЕК «Енергоатом» надав відповідну 

копію рішення Київської міської ради і копію статуту ЗАТ «Український центр 

обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України». 

 Тільки Дирекцією ДП «НАЕК «Енергоатом», попри перевитрати за показником 

«робота з громадськістю» (за 2013 рік – 24 млн. 500 тис. грн.) для позиціонування компанії як 

технологічно прогресивної, створення позитивного іміджу, суспільної думки про важливість 

«мирного атому» для України, оплачені послуги у сфері радіомовлення, 

загальнонаціональних газетах, у ефірах загальнонаціональних телеканалів на загальну суму 

8,5 млн. грн. Аналогічні договори укладаються і відокремленими підрозділами із місцевими 

ЗМІ. 

 Окрім цього у цьому ж Акті від 22.04.2014 року № 04-14 наведена велика кількість 

прикладів укладання договорів на постачання необхідної для виробництва продукції за 

завищеними цінами. Наприклад, по договору № 1116113959 від 24.04.2013 року між ВП 

«Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «Андромеда-Х» на загальну суму 5 млн. 

900 тис. грн. ціни перевищують ринкові в середньому на 187% (від 57 до 318%), завищено 

ціну договору на 1 млн. 300 тис. грн.. За договором № 11161131453 від 20.06.2013 року між 

тими ж сторонами на загальну суму 1 млн. 800 тис. грн. ціни перевищують ринкові від 342 до 

512%, зайво завищено ціну договору на 1 млн. 400 тис. грн.. 

Провести зустрічну звірку з ТОВ «Андромеда-Х» під час проведення планової ревізії 

Держфінінспекція не змогла, оскільки підприємство було відсутнє за місцем знаходження, 

обсяг неперевірених розрахунків – 60 млн. грн..  

 Низка таких договорів укладалась і за керівництва як на той час, так і сьогодні, 

Президента Компанії, Ю.О. Недашковського. Наприклад, договір  від 1.04.2012 року №171 

між ВП «Атомкомплект» ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «Золотий Екватор» на поставку 



дизельного палива на суму 7 млн. 100 тис. грн., при цьому завищено ціну договору на 955 тис. 

грн. (ціни вище ринкових на 15%). Провести зустрічну перевірку під час здійснення планової 

ревізії не видалося можливим, оскільки документи цього підприємства були вилучені 

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України.  

У своїх запереченнях на Акт від 22.04.2014 року № 04-14 ДП «НАЕК «Енергоатом» у 

частині завищення ціни посилається на високі стандарти до обладнання, яке поставлялось. 

 Згідно акту від 22.04.2014 року № 04-14 досліджено питання ефективності 

використання кредитних ресурсів, отриманих за кредитною Угодою, укладеної між  ДП 

«НАЕК «Енергоатом» та Європейським співтовариством з атомної енергії і призначених для 

підвищення безпеки Енергоблоку № 2 Хмельницької АЕС та Енергоблоку № 4 Рівненської 

АЕС. 

Незважаючи на висновки і пропозиції Рахункової палати України, без погодження з 

Міністерством фінансів України, що суперечить Постанові Кабінету Міністрів України від 

26.11.2008 року № 1027, станом на дату складання акту ДП «НАЕК «Енергоатом» 

продовжував розміщувати кредитні кошти, надані під державні гарантії, на рахунку у 

недержавному банку ПАТ «Альфа-Банк» (відповідно до інформації з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців кінцевим бенефіціарним власником 

ПАТ «Альфа-Банк» є російській бізнесмен Михайло Фрідман). Станом на 1 березня 2014 року 

в ДП «НАЕК «Енергоатом» на рахунку у ПАТ «Альфа-Банк» обліковувалось 3 млн. 652 тис. 

555 грн. 

2. Окрім Актів ревізії Держфінінспекції, керівництво ДП «НАЕК «Енергоатом» надало 

робочій групі Протокол засідання центральної комісії з інвентаризації майна ДП «НАЕК 

«Енергоатом», створеної відповідно до внутрішнього наказу  від 16.10.2013 року № 872 «Про 

проведення повної річної інвентаризації та віднесення майна до складу цілісного майнового 

комплексу ДП «НАЕК «Енергоатом»» від 4.03.2014 року і Протокол засідання центральної 

комісії з інвентаризації майна ДП «НАЕК «Енергоатом», створеної відповідно до 

внутрішнього наказу від 20.10.2014 року № 880 «Про проведення повної річної інвентаризації 

та віднесення майна до складу цілісного майнового комплексу ДП «НАЕК «Енергоатом» від 

28.01.2015 року. 

Варто відзначити, що в обох протоколах за результатами річної інвентаризації і за 2013 

рік, і за 2014 рік можна спостерігати одні і ті самі факти, а саме: 

− Під час інвентаризації по ВП «Запорізька АЕС» підтверджено нестачу, яку вперше 

виявлено у 2007 році, 4-х автомобілів: по транспортному цеху – 1 автомобіль ГАЗ-33021 

(викрадений), обліковується на балансі за ліквідаційною вартістю 70 грн., по відділу 

управління майном – 3 автомобіля (не повернуті з оренди ТОВ «Конвеєр» та не представлені 

інвентаризаційній комісії), загальною балансовою вартістю 50 тис. 482 грн.. Загальна первісна 

(переоцінена) вартість усіх автомобілів складає 424 439 грн.. Із зазначеного можна робити 

висновок, що ВП «Запорізька АЕС» вже протягом 8 років безуспішно проводить претензійну 

роботу. 

− Під час інвентаризації по ВП «Запорізька АЕС» підтверджено нестачу, яку вперше 

виявлено у 2012 році, об’єкта нерухомого майна по гідротехнічному цеху: «Під’їзна 

залізнична колія з тупиком (1=225 м погон.)» інв.. № 8366 первісною (переоціненою) вартістю 

232 тис. 994 грн..  У 2014 році за цим фактом до відділу спеціальної міліції було направлено 

повідомлення про злочин (номер та дата направлення у протоколі не вказані). За інформацією 

з протоколу за 2015 рік ВП «Запорізька АЕС» проводить претензійну роботу. 

За вказаними фактами постановою від 30.05.2011 року слідчим управлінням Головного 

управління Міністерства внутрішніх справ України в Запорізькій області порушено 

кримінальну справу № УД 051152. Відповідно до курсу валют станом на 30.05.2011 року 485 

тис. 606 грн. становили 60 тис. 700 доларів. Листом від 27.03.2014 року № 6/2842 вказаний 

орган розслідування повідомив ВП «Запорізька АЕС», що досудове слідство по цій 



кримінальній справі зупинено на підставі п. 3 ст. 206 кримінально-процесуального кодексу 

України 1960 р. у зв’язку з не встановленням особи, яка вчинила злочин.  

З цього можна зробити 2 висновки: враховуючи те, що досудове слідство зупинено на 

підставі норми Кримінально-процесуального Кодексу України 1960 р., то можна припустити, 

що протягом майже 17 місяців (бо Кримінально-процесуального Кодексу України 1960 р. 

втратив чинність 19.11.2012 року) органу розслідування не вдалось досягти результату, що 

означає незадовільну роботу Слідчого управління Головного управління Міністерства 

внутрішніх справ України в Запорізькій області. Про  факт ВП «Запорізька АЕС» було 

повідомлено лише через 1,5 роки., оскільки інформація про зупинення досудового  слідства 

по цій справі не відображена у протоколі за 2014 рік. Це може свідчити про незадовільну 

роботу органу розслідування, або ж про байдужість чи незацікавленість з боку відповідальних 

посадових осіб ВП «Запорізька АЕС» у ефективному розслідування справи.  

3. З відповіді на звернення робочої групи до керівництва ДП «НАЕК «Енергоатом» 

стало відомо, що за період з 2014 року ДП «НАЕК «Енергоатом» та його відокремленими 

підрозділами було направлено 18 заяв про злочин.  

 12.06.2014 року ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі віце-президента А.А. Айсіна 

надіслав до Генеральної прокуратури України заяву про вчинення кримінального 

правопорушення посадовими особами ПАТ «Авант-Банк» щодо неповернення покритого 

акредитиву в розмірі 78 млн. грн.. 

 На виконання умов договору від 18.02.2013 року між ВП «Южно-Українська АЕС» ДП 

«НАЕК «Енергоатом» та ТОВ «Торговий дім Науково-Технічний центр «АВС» 26.03.2013 

року між ДП «НАЕК «Енергоатом» в особі ВП «Южно-Українська АЕС» і ПАТ «Авант-Банк» 

було укладено договір про відкриття покритового акредитиву на суму 78 млн. грн. на строк 14 

місяців (тобто до 26.05.2014 року). Відповідно до п. 3.5 Договору Банк зобов’язаний після 

закінчення строку дії акредитива повернути ДП «НАЕК «Енергоатом» залишок грошових 

коштів. 

Рішенням Господарського суду м. Києва від 27.02.2014 року у справі № 910/18908/13, 

залишеним без змін постановою Київського апеляційного господарського суду від 15.05.2014 

року, визнано недійсним з моменту укладення договір між ДП «НАЕК «Енергоатом» та ТОВ 

«Торговий дім Науково-Технічний центр «АВС». Як зазначає ДП «НАЕК «Енергоатом» про 

це було повідомлено Банк листом від 26.05.2014 року. 

У своїй заяві про вчинення кримінального правопорушення ДП «НАЕК «Енергоатом» 

зазначає, що відкриття покритового акредитиву не можливе, бо договір, на виконання якого 

було відкрито акредитив, визнано недійсним з моменту укладання. Після 26.05.2014 року в 

порушення вимог договору і законодавства України станом на 12.06.2014 року кошти у сумі 

78 млн. грн. ПАТ «Авант-Банк» не повернув ДП «НАЕК «Енергоатом» та продовжує їх 

використовувати у своїх інтересах, тим самим завдаючи майнової школи державі. 

За результатами розгляду заяви ДП «НАЕК «Енергоатом» 26.06.2014 року прокуратурою 

м. Києва внесено відомості до ЄРДР № 42014100000000739 за ознаками кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального Кодексу України (шахрайство 

вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Процесуальним керівником 

у провадженні виступає прокуратура Солом'янського району м. Києва. Станом на 12.05.2015 

року (тобто майже рік від дня внесення відомостей до ЄРДР) за інформацією ДП «НАЕК 

«Енергоатом» триває досудове слідство. 

Є несподівані фінансові здобутки маловідомого раніше «Авант-банку», який пов'язують 

з екс-Генпрокурором Віталієм Яремою. Фінансові дива в банку почалися тоді, коли пан Ярема 



отримав високі посади – спершу у Віце-прем’єрське крісло, а потім і очільника Генеральної 

прокуратури України. Факти діяльності «Авант-Банку» протягом 2014 року більш, ніж 

промовисті. Маловідомий банк, за результатами своєї річної діяльності, переміщається з 48 на 

15 місце (про що зазначив на своєму офіційному сайті), а його прибуток у 2014 році склав 510 

тис. грн. (http://bit.ly/1JjLZWp). Насамперед через збільшення кредитного портфелю (одразу 

на 47% – на 0,5 млрд. грн.). Активи банку за цей період виросли на 18.  

4. Основна проблема, на думку керівництва Державної фінансової інспекції, яка 

заважає проведенню ефективної ревізії і, відповідно впливає й на роботу підприємства, є не 

можливість проведення зустрічних перевірок, звірок по ризиковим операціям з 

контрагентами.  

Держфінінспекція робила неодноразові спроби провести зустрічні звірки. Але по 69-ти 

контрагентам це не вдалось. З них: 

 Відсутні за місцем знаходження – 13 (у м. Києві: ТОВ «НВФ «Інформація і 

технологія», ТОВ «Глобалтехнотрейд», ТОВ «Інвестиційна група «Перше джерело», ТОВ 

«Арстрейд», ТОВ «ПФК Технополюс», ТОВ «В Вікторія»; у Чернігівській області: ТОВ 

«АНДРОМЕДА-Х», ТОВ «КАБЕЛЬТЕХПОСТАЧ»; у Запорізькій області: ТОВ «Протекшн 

ЛТД», ТОВ «ГК Система», ТОВ «Торговий будинок «Промислові Системи, ЛТД», ТОВ 

«Спецатомкомплект»; Одеська область: ТОВ «ХІМАКВАТЕХ»), що не дало можливості 

провести звірки на загальну суму 274 млн. 99 тис. грн.. По цим фактам Держфінінспекція 

зверталась у Міністерство внутрішніх справ України, Генеральну прокуратуру України, 

Державну фіскальну службу України, Державну реєстраційну службу України (Міністерство 

юстиції України). Правоохоронні органи нічим не допомогли, а лише підтвердили 

інформацію, яка і так є в реєстрах. 

 Документи контрагентів були вилучені правоохоронними органами в межах 

здійснення досудового слідства – 9 (ТОВ «КНМП «Електропівденмонтаж», Корпорація «ТСМ 

Груп», ТОВ «ЕнергоПромБуд», ПП «Укрбудсервіс і Ко», ТОВ ІВП «Ременерго», ТОВ «ТНВЦ 

«ТОМ», ТОВ «Золотий екватор», ПП «ВКФ Кальмера»), що не дало можливості провести 

звірки на загальну суму 324 млн. 300 тис. грн.. 

 Контрагентів, що не допустили Держфінінспекцію до перевірки – 3 (ПАТ 

«Юженергобуд», ТОВ «ЕнергоПромБуд», ПП «Укрбудсервіс і Ко»), що не дало можливості 

провести звірки на загальну суму 99 млн. 300 тис. грн.. За вказаними фактами 

Держфінінспекцією направлені відповідні листи до Генеральної прокуратури України та 

місцевих прокуратур.  

 Контрагентів, які знаходяться у зоні проведення терористичної операції чи на 

території Автономної Республіки Крим – 35, на загальну суму 30 млн. грн.. 

5. Згідно із озвученою на засіданні робочої групи фахівцями Держфінінспекції 

інформації, встановлено порушень на ДП «НАЕК «Енергоатом» у сфері державних закупівель 

на суму 8 млрд. грн., а тих, що призвели до збитків на суму близько 74 млн. грн., тобто в 10 

разів менше. Аналіз наявних документів і отриманої інформації вказує на той факт, що 

порушення закупівель на суму 7,1 млрд. є, зокрема, процедурними моментами, які не завдали 

матеріальних для державного бюджету. Так, одним із основних процедурних порушень є 

порушення ст. 15 Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо мови 

оформлення документації конкурсних торгів. Окремі технічні додатки в даних процедурах 

викладені російською мовою. Варто відзначити, що на засіданні робочої групи президент 

компанії Ю.О. Недашковський пообіцяв, що до кінця поточного року вся документація буде 

повністю перекладена на українську мову. 

З отриманої інформації вбачається, що фактично у 2014 році Енергоатом отримав збитки 

від основної діяльності на суму 6,5 млрд. грн. Однак, вони виникли без втручання людського 

фактору керівних осіб «НАЕК «Енергоатом»  і уряду. У тарифі, встановленому Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг,  



не враховано об’єктивні економічні фактори: суттєву девальвацію національної валюти, що 

мала місце протягом 2014-2015 років (в тарифі на 2014 рік вартість іноземної валюти була 

закладена на рівні від 8 до 11,35 грн., водночас курс валют був значно вищий і 

загальновідомо, що ядерне паливо на атомні станції ДП «НАЕК «Енергоатом» закуповується 

за кордоном розраховуючись при цьому іноземною валютою, вартість якої не було враховано 

в тарифі). Лише за 2014 рік збитки від курсової різниці склали близько 3 млрд. грн.. Протягом 

2014 року відбулися суттєві зниження розрахунків на оптовому ринку електричної енергії, 

внаслідок чого ДП «НАЕК «Енергоатом» недоотримав в 2014 році близько 2,8 млрд. грн., що 

стало підставою для залучення кредитних коштів. 

Наслідки ревізії, кримінальні провадження. 

За інформацією від ДП «НАЕК «Енергоатом» Акт позапланової перевірки окремих 

питань фінансово-господарської діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» від 22.04.2014 року № 

04-14, складений Міністерством, листом від 13.05.2014 року № 03/11-3101 за підписом 

заступника міністра В. Улиди, у відповідь на звернення Генеральної прокуратури України від 

17.03.2014 року № 07/1/5-17519-13, Міністерство направило до Генеральної прокуратури 

України копію відповідного Акту.  

За результатами його розгляду було порушено кримінальне провадження. У 2014 році 

Президента ДП «НАЕК «Енергоатом» Ю.О. Недашковського було допитано як свідка. Станом 

на 21 травня 2015 року у ДП «НАЕК «Енергоатом» відсутня будь-яка інформація про 

результати розслідування. За наявною інформацією Генеральна прокуратура України 

18.06.2014 року внесла відомості про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР № 

42014000000000523, проте за незрозумілих причин за наявною інформацією не озвучено 

жодних підозр відповідальним посадовим особам. Керівником ДП «НАЕК «Енергоатом» в 

2013 році був Константінов Микита Ігорович, людина наближена до тодішнього Прем’єр-

міністра України М.Я. Азарова.  

Зважаючи на те, що представники Генеральної прокуратури України не прийшли на 

засідання робочої групи, коли заслуховувалось ДП «НАЕК «Енергоатом», та враховуючи 

факти затягування розслідування кримінального провадження № 42014000000000523, 

розпочатого на основі Акту позапланової перевірки окремих питань фінансово-господарської 

діяльності ДП «НАЕК «Енергоатом» від 22.04.2014 року № 04-14, існують підстави 

стверджувати про бездіяльність слідчих Генеральної прокуратури України та їх неефективну 

роботу.  

За інформацією керівництва Державної фінансової інспекції України, Акти позапланової 

та планової ревізії ДП «НАЕК «Енергоатом» долучені до матеріалів досудового слідства. 

 

Публічне акціонерне товариство «Родовід банк» 
 

Період, за який проводилась ревізія. з 01.01.2008 по 26.09.2014 року на виконання ухвали 

Печерського районного суду м. Києва від 10.10.2014 року відповідно до звернення Головного 

слідчого управління Міністерства внутрішніх справ України від 15.10.2014 року № 13/3/2-

6839д. 

 

 

Загальна сума порушень: 196 тис. 436 грн.. 

 

За наслідками ревізії складено акт від 19.11.2014 року № 05-21/142, який посадовими 

особами банку підписано без заперечень. 

 

Керівництво. 

1. Д.В. Горбуненко на посаді з 2004 року до 2009 року.  

2. Д.В. Єгоренко на посаді з 2009 року.  



3. Тимчасова адміністрація в AT «РОДОВІД БАНК» була призначена з 16.03.2009 року. 

Тимчасовим адміністратором був С.Я. Щербина. Станом на 31.12.2009 року основним 

акціонером банку є держава Україна (99,99%). 

 

Керівники Національного банку України:  

1. В.С. Стельмах на посаді з 16.12.2004 року по 23.12.2010 року.  

2. С.Г. Арбузов на посаді з 23.12.2010 по 11.01.2013 року.  

3. І.В. Соркін на посаді з 11.01.2013 по 24.02.2014 року.  

4. С.І. Кубів на посаді з 24.02.2014 по 19.06.2014 року.  

4. В.О. Гонтарева на посаді з 19.06.2014 року по сьогодні. 

 

Найбільш суттєві виявлені порушення (встановлено одне порушення). 

Банком в особі Голови Правління Д.В. Єгоренка в порушення статуту банку 29.02.2008 

року укладено договір строкового банківського вкладу з ЗАТ «Укргазенерго» на суму 552 

млн. грн. та додаткові угоди до нього без попереднього погодження Правління банку. 

В додатковій угоді № 3 від 10.03.2009 року до вказаного договору визначено розмір 

процентної ставки на рівні 48% річних, що перевищує максимально затверджений показник 

по банку у 17% річних. 

18.03.2010 виконуючим обов'язки тимчасового адміністратора Дробноходом Ю.М. 

видано розпорядження здійснити повернення ЗАТ «Укргазенерго» суми депозиту в сумі 552 

млн. грн. та сплату відсотків за вкладом по депозитному рахунку у сумі 334 млн. 80 тис. 614 

грн. (в т.ч. 283 млн. 289 тис. 424 грн. донарахованих процентів за додатковою угодою № 3), на 

підставі якого 18.03.2010 депозитні кошти з нарахованими відсотками в загальній сумі 886 

млн. 80 тис. 614 грн. були ЗАТ «Укргазенерго». 

Виплата ЗАТ «Укргазенерго» процентів за додатковою угодою № 3 у сумі 283 млн. 289 

тис. 424 грн. була здійснена не на підставі розпорядження тимчасового адміністратора AT 

«Родовід банк» С.Я. Щербини, а на підставі розпорядження в.о. тимчасового адміністратора 

Ю.М. Дробнохода. 

При цьому, якщо тимчасовий адміністратор AT «Родовід банк» С.Я. Щербина мав 

повноваження всіх органів управління AT «РОДОВІД БАНК», то в.о.  тимчасового 

адміністратора Ю.М. Дробноход, який станом на 18.03.2010 року виконував обов'язки 

тимчасового адміністратора у зв'язку із перебуванням С.Я. Щербини на лікарняному на 

підставі кадрового наказу AT «Родовід банк» від 11.03.2010 р. № 42-11-05 о/с, такими 

повноваженнями наділений не був. 

Рішенням господарського суду м. Києва у справі № 26/327 від 17.01.2014 року за 

позовом ПАТ «Родовід банк» до ЗАТ «Укргазенерго» про визнання самого договору 

банківського вкладу і додаткової угоди недійсними позов було задоволено. Це рішення було 

залишено без змін і Київським апеляційним господарським судом 20.05.2014 року, і Вищим 

господарським судом України 24.07.2014 року. 

 

Наслідки ревізії, кримінальні провадження. 

 

22.08.2014 року Першим заступником Генерального прокурора України в інтересах 

держави і в особі Міністерства фінансів України та АТ «Родовід банк» подано позовну заяву 

до Господарського суду м. Києва про стягнення із ЗАТ «Укргазенерго» безпідставно 

отриманих коштів. 

 

З інформації на сайті Генеральної прокуратури України відомо, що Відділом захисту 

фінансово-економічних інтересів держави Генеральної прокуратури України розпочато 

кримінальне провадження стосовно колишніх службових осіб АТ «Родовід банк» та одного з 

комерційних товариств за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, 

розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо 

великих розмірах),   

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0


Новинаhttp://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=142275.  

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«Банківське телебачення» 

(Національний банк України) 
 

Період, за який проводилась ревізія. 

Позапланову ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Банківське 

телебачення» (далі – ТОВ «БТБ») за період з 17.06.2011 року по 29.07.2014 року було 

проведено на звернення Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України від 

31.07.2014 року № 17/1/3-32865-14 та Ухвали Печерського районного суду м. Києва (справа 

№ 757/20993/14-к). 

 

Загальна сума порушень. 

 

Ревізією фінансових порушень, що призвели до втрат, не виявлено. 

 

За результатами ревізії складено Акт від 22.08.2014 року № 05-21/115. 

 

Керівництво: 

 

ТОВ «Банківське телебачення»:  

1. О.А. Сильнягіна на посаді по 13.02.2012 року.  

2. С.В. Криворучко на посаді з 14.02.2012 року.  

 

Національного банку України:  

1. С.Г. Арбузов на посаді з 23.12.2010 по 11.01.2013 року.  

2. І.В. Соркін на посаді з 11.01.2013 по 24.02.2014 року.  

3. С.І. Кубів на посаді з 24.02.2014 по 19.06.2014 року.  

4. В.О. Гонтарева на посаді з 19.06.2014 року по сьогодні. 

 

Найбільш суттєві виявлені порушення (встановлено одне порушення). 

Станом на 4.11.2013 року статутний капітал ТОВ «БТБ» сформовано Національним 

банком України у повному обсязі на суму 220 млн. грн., з яких 148 млн. 700 тис. грн. – 

коштами та 71 млн. 330 тис. грн. – обладнанням, придбаним у травні 2012 року Національним 

банком України за результатами у ТОВ «Комтел системи мовлення». 

Створення постановою правління Національного банку України від 17.06.2011 року № 

196 «Про створення телерадіоорганізації Національного банку України» господарського 

товариства ТОВ «БТБ» здійснено всупереч вимог п. 1 ч. 1 ст. 71 Закону України «Про 

Національний банк України» в частині заборони Національному банку України бути 

учаником банків та інших підприємств, установ. 

Зустрічну звірку у Національному банку України Держфінінспекції провести не вдалось 

через недопуск. 

 

 

 

 

 ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ 

http://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=142275
http://uk.wikipedia.org/wiki/2012


1. У процесі діяльності Робочої групи зафіксований факт саботажу з боку ГПУ. 

Представники Генеральної прокуратури України  не надали запитуваної інформації, яка 

стосувалась зареєстрованих кримінальних проваджень за актами ревізії ДФІ. 

Систематична неявка представників ГПУ на засідання робочої групи унеможливлює 

оцінку ефективності досудового слідства, що здійснюють правоохоронні органи. Варто 

зазначити, що відповідно до стенограми засідання ВРУ від 10 квітня 2015 року,  Голова 

ВРУ В. Гройсман доручив, дослівно: …«Генеральному прокурору України. І ми теж 

розмовляли про це питання з Прем'єр-міністром України, і це наша спільна позиція, щоб 

Генеральна прокуратура України, Генеральний прокурор України прозвітував перед 

Верховною Радою про стан розслідування оприлюднених фактів та інших фактів 

зловживань у державному секторі до 7 числа, 7 травня.»  Станом на сьогодні такого звіту 

в залі парламенту не має.   

2. Члени Робочої групи наполягають, щоб на найближчому пленарному тижні в сесійній залі 

було поставлено на розгляд законопроект «Про тимчасові слідчі комісії і тимчасові 

спеціальні комісії Верховної Ради України» ( № 1098), який підписаний усіма лідерами 

Коаліції, та сформовано Тимчасову слідчу комісію з новими повноваженнями для 

перевірки оприлюднених Держфінінспекцією повідомлень про фінансові порушення, а 

також інших фактів зловживань в державному секторі економіки. 

3. У зв’язку з ненаданням Кабінетом Міністрів України та Національним агентством 

України з питань державної служби, примірника акту службового розслідування від 03 

квітня 2015 року,  щодо підстав і законності звільнення  Гордієнка М.Г, Робоча група не 

може надати оцінку цьому факту. 

Однак Робочою групою встановлено, що Гордієнко М.Г, для ознайомлення з актом 

службового розслідування, не прибув посилаючись на хворобу.   

4. У зв’язку з ненаданням відповіді Кабінетом Міністрів України і Міністерством фінансів 

України щодо процедури підготовки і подання законопроекту, яким було передбачено 

зняття 70% фінансування ДФІ, Робоча група не може надати оцінку цьому факту.  

Члени Робочої групи відмічають, що зниження фінансування ДФІ не було поодиноким 

випадком. Урядом були зменшені витрати Держбюджету майже на всі урядові відомства, 

з метою економії коштів ймовірно для додаткового фінансування оборонної галузі. 

 Проте, враховуючи обсяг обов’язків покладений на ДФІ, зрозуміло, що фінансування 

органу, який попереджує і виявляє розкрадання державних коштів, має здійснюватись на 

належному та високому рівні. Також слід зазначити, що саме ДФІ зазнала найбільших 

кадрових скорочень  у складі Кабінету Міністрів України. 

5. За результатами діяльності Робочої групи можна зробити висновок, що станом на 

теперішній час існує беззаперечний вплив Народних депутатів України на кадрові 

призначення і роботу державних підприємств, установ і організацій. 

6. Виходячи з матеріалів що вивчалися Робочою групою, умисних злочинних дій Прем’єр 

Міністра не виявлено, що не виключає наявність злочинної бездіяльності уряду в цілому. 

7. Для виправлення ситуації необхідно розробити правила і порядок конкурсного 

призначення керівників державних підприємств, установ і організацій, а також внести 

зміни до діючого законодавства з метою усунення можливості укладати господарські 

угоди з фіктивними суб’єктами господарювання. 

8. На законодавчому рівні необхідно запровадити обов’язкове складання акту прийому-

передачі справ від минулого керівника державного підприємства, установи, або 

організації до нового. 

9. Рекомендуємо створити постійну контрольну комісію ВРУ за діяльністю державних 

підприємств, установ і організацій та надати їй функції та правий статус Тимчасової 

слідчої комісії.  



10. Рекомендуємо Верховній Раді України внести в сесійну залу законопроект «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України, щодо запобігання порушенням у сфері 

державних закупівель», в якому передбачити прозорий механізм притягнення до 

відповідальності керівників державних підприємств за порушення при проведенні 

державних закупівель та господарські операції з фіктивними контрагентами (Додаток 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додатки на 40 аркушах 

 

1. Запит Робочої групи до Генерального прокурора України від 29.04.2015 за № 316-

038 , щодо отримання інформації - на 1 аркуші. 

2. Запит Робочої групи до Генерального прокурора України від 05.05.2015 за № 316-

047 , щодо отримання інформації на - 2 аркушах 

3. Лист Генеральної прокуратури  від 19 травня 2015 за номером 04/7/1-434 вих.15 на - 

3 аркушах. 

4. Реєстр кримінальних проваджень /повідомлень про злочин у відношенні службових 

осіб, посадових осіб  ПАТ «ДПЗКУ», та  посадових осіб господарюючих суб`єктів, 

які своїми  протиправними  діями завдали суттєвих збитків Товариству  - на 20 

аркушах. 

5. Проект Закону України « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, 

щодо запобігання порушенням у сфері державних закупівель» з супровідними 

документами - на  13 аркушах. 

6. Схематичне зображення зв’язків керівництва Газопромислового управління 

«Полтавагазвидобування» - на 1 аркуші. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Додаток №1 

 
 

 



 

 

 
 

 

 



Додаток №2 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

Додаток №3 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

          

         Додаток №4 

 

Щодо кримінальних проваджень /повідомлень про злочин у відношенні службових осіб, посадових осіб  ПАТ 

«ДПЗКУ», та  посадових осіб господарю-ючих суб`єктів, які своїми  протиправними  діями завдали 

суттєвих збитків Товариству 

  

          Всього, за наявною інформацією в ПАТ «ДПЗКУ» проводиться досудове слідство/направлено 

повідомлення про злочин по 94 справам на, лише по заявленим та встановленим (через активи, які знаходились  

у власності ПАТ «Державна продовольчо  – зернова корпорація України»), збитки державі  завдано в  сумі 2283 

млн. 473,2 тис. грн. та 194 млн. 394 тис. доларів США. 

 

       З них лише за січень – травень 2015р. направлено/порушено 25 повідомлення про злочин та проводиться 

досудове слідство лише по заявленим збиткам  в сумі 141 млн.18 тис. грн. та 79,358 млн. доларів США. 

 

 
№ Наймен

ування 

боржни

ка, 

службо

ві / 

посадо

ві 

особи, 

у 

віднош

енні 

яких 

вбачаю

ться 

ознаки 

злочин

у 

Розмір  

заборгов

ан-ності 

                   Номер кримінального провадження, коли розпочато, 

ким розслідується/ повідомлення про злочин,коли направлено, ким 

перевіряється. 

Стан 

розляду 

криміналь

-ного про-

вадження 

Примітка 

1. Служб

ові 

особи 

із 

числа 

колиш

нього 

керівни

цтва 

держав

и та 

ПАТ 

«ДПЗК

У» 

особливо 

великий 

розмір   

Кримінальне провадження № 42014000000000069 від 06.03.2014р. 

розслідується Генеральною прокуратурою України за ч.5 ст.191, 

ч.3 ст.209 КК України  за фактом зловживань службовим 

становищем  службовими особами із числа колишнього 

керівництва держави та ПАТ «ДПЗКУ» та  заволодіння 

державним майном в особливо великому розмірі, легалізації 

(відмиванні) такого майна. 

Досудове 

слідство 

 

2 Служб

ові 

особи 

із 

числа 

колиш

нього 

керівни

цтва 

держав

и та 

ПАТ 

«ДПЗК

У» 

особливо 

великий 

розмір   

ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері 

економічної безпеки СБУ (Справа № 5720) проводить перевірку  

протиправних дій службових осі із числа колишнього 

керівництва держави та ПАТ «ДПЗКУ» ( ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 

КК України)  в рамках експорту зерна  по Генеральному договору  

про співпрацю від 24.10.2012р. між Китайською національною 

корпорацією машинної промисловості і генеральних підрядів та 

ПАТ «ДПЗКУ». 

Проводит

ь-ся 

перевірка  

 



3. Служб

ові 

особи 

Мініст

ерства 

аграрн

ої 

політи

ки 

Україн

и та 

посадо

ві 

особи 

ПАТ 

«ДПЗК

У» 

особливо 

великі 

розміри   

Кримінальне провадження № 12014100000000629 від 15.04.2014р. 

розслідується СУ ГУ МВС в м. Києві за ч. 2 ст.364 КК України за 

матеріалами ГУБОЗ ГУ МВС України в м. Києві за зверненням 

гр. Мартиненка О.В.  по фактам вчинення службовими особами 

Міністерства аграрної політики України  спільно  із служ-

бовими особами ПАТ «ДПЗКУ»  у період з 2011 по 2014роки 

зловживань служ-бовим становищем , умисно, з метою 

отримання неправомірної вигоди, всупереч інтересів служби, 

здійснили розкрадання державного майна України, яке знахо-

дилось  у власності ПАТ «ДПЗКУ», завдавши тяжкі наслідки 

державним інтересам  

Досудове 

слідство 

 

4. Служб

ові/пос

адові  

особи 

:колиш

ній  

перши

й 

заступ

ник 

Голови 

Націон

альног

о банку 

Україн

и - 

Приход

ько 

Б.В., 

колиш

ній 

Голова 

Нагляд

ової 

ради 

АТ 

«Брокб

ізнес-

банку» 

-  Бугай 

О.В., 

Голова 

ПАТ 

«Аграр

ний 

фонд» 

Кірюк 

О.Г,пос

адові 

особи 

ПАТ 

«ДПЗК

У» 

особливо 

великі 

розміри   

Кримінальне провадження № 12014000000000113 від 07.03.2014р. 

розслідується Генеральною прокуратурою України за  ч.5 

ст.191, ч.3 ст.209 КК України за підозрою колишнього  першого 

заступника Голови Національного банку України Приходька 

Б.В., колишнього Голови Наглядової ради АТ «Брокбізнесбанку» 

Бугая О.В. та Голови ПАТ «Аграрний фонд» Кірюка О.Г. за 

фактом заволодіння і розтрати службовими особами  АТ 

«Брокбізнесбанк», АБ «Реал Банк» протягом 2013-2014р. 

державних коштів в особливо великих розмірах, їх незаконної 

легалізації. В рамках кримінального провадження  проводиться 

досудове слідство за фактом переведення з рахунків ПАТ 

«Шепетівська реалбаза хлібопродуктів»  на рахунки ПАТ 

«ДПЗКУ» коштів в розмірі 567,0 млн. грн. 

Досудове 

слідство 

 



5. Посадо

ві  

особи 

ПАТ 

«Радик

ал 

банк» 

 5 млн. 

983,3 

тис. 

доларів 

США. та 

106,0 

млн. грн. 

Повідомлення про злочин, за ознаками ч.5ст.191 КК України, щодо 

протиправних дій посадових осіб ПАТ «Радикал банк» та  

повернення коштів ПАТ «ДПЗКУ» в сумі 106,0 млн. грн. та  5 млн. 

762,8 тис. доларів США. направлено до НБУ України (вих. № 130-

4-12/1026 від 08.04.2014р.), СБУ ( вих. №  130-01- 12/1087 від 

11.04.2014р. в доповнення № 130-01-12/1238 № 130-01-12/1239 від  

24.04.2014р., № 130-01-12/1146 від 17.04.2014р.), Генеральної 

прокуратури  (вих. 130-4-12/12/1026 від 08.04.2014р.) та 

Прокуратури м. Києва   (вих. № 130-2-12/1093  від 14.04.2014р).  

Кошти в сумі 106,0 млн. грн. повернуто Товариству.   

Проводить

-ся 

перевірка 

Повторне 

зверненн

я в 

Генераль

ну 

прокурат

уру 

України 

(вих. № 

130-10-

12/2821 

від 

12.08.201

4р.). 

 

Генераль

на 

прокурат

ура 

України 

за вих. № 

04/5-р від 

20.08.201

4р.  

повідо-

мила  про 

передачу 

справи в 

МВС 

України. 

 

6. Посадо

ві 

особи  

ПАТ 

«ДПЗК

У» та  

ТОВ 

«Грану

м 

Інвест» 

521,8 

млн. грн. 

Повідомлення направлено до Генеральної прокуратури України. 

про злочин, за ознаками ч.5ст.191 КК України, щодо збитків 

завданих ПАТ «ДПЗКУ»   керівництвом ТОВ «Гранум Інвест» в 

сумі 521,8 млн. грн.   Листом Генеральної прокуратури України № 

07/115-17183-19 від 1.04.2014р.  справу передано до прокуратури м. 

Києва.  Листом прокуратури м. Києва (вих. № 07/1/5-р-14 від 

28.05.2014р.) ПАТ «ДПЗКУ» повідомлено про передачу справи до 

прокуратури Шевченківського району м. Києва. 

Проводить

-ся 

перевірка 

. 

 

7. Посадо

ві 

особи  

ПАТ 

«ДПЗК

У» та 

СК 

«Гаран

т 

Прест

иж»   

178 млн. 

грн. 

Кримінальне провадження № 22014000000000531 від 12.12.2014р. 

розслідується Генеральною прокуратурою України за ч.5 ст.191 

КК України за фактом розтрати державного майна 

службовими особами  ПАТ «ДПЗКУ» за попередньою змовою з 

службовими особами СК «Гарант Престиж»   в особливо 

великих розмірах. 

Досудове 

слідство 

 

8. Посадо

ві 

особи  

ПАТ 

«ДПЗК

У» та  

ТДВ 

«СТ 

«Домін

анта» 

особливо 

великі 

розміри   

Кримінальне провадження № 12014100100003830 від 19.04.2014р.  

розслідується  СУ Шевченківського РУ  ГУМВС України в м. 

Києві за ч.5 ст.191 КК України за фактом розтрати державного 

майна службовими особами  ПАТ «ДПЗКУ» за попередньою 

змовою з службовими особами СК «Гарант Престиж»   в 

особливо великих розмірах. 

Досудове 

слідство 

 

9. Посадо

ві 

особи 

особливо 

великі 

розміри   

 ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері 

економічної безпеки СБУ від 13.06.2014р. ( вих. № 14/с/4-4964) - 

здійснюються перевірочні заходи.  Протиправних дій  посадових 

Досудове 

слідство 

 



ПАТ 

«ДПЗК

У» та 

ПрАТ 

«СК 

«Брокб

із-нес», 

,  ПрАТ 

«СК 

«Стра

хові 

тради

ції», 

ПрАТ 

«Украї

нська 

Аграрн

о – 

страхо

ва 

компан

ія». 

осіб  ПАТ «ДПЗКУ»ПрАТ «СК «Брокбізнес», ПрАТ «СК 

«Страхові традиції», ПрАТ «Українська Аграрно – страхова 

компа-нія» за ознаками злочину передбаченого ч.5 ст.191 , ч.3 

ст.209  ККУ за повідом-ленням про злочин направлених в СБУ  

від 23.05.2014 (вих. № 130-00-12/1632)  та Міністерство доходів і 

зборів України від 23.05.2014р. (вих. 130-00-12/1631 

10. Посадо

ві  

особи  

ПАТ 

«ДПЗК

У» та 

СК 

«Гаран

т 

Прест

иж»,  

фірма 

«NESL

OT 

LIMIT

ED» 

(Гонко

нг). 

178 млн. 

грн.  

10,465мл

н. дол. 

США та 

 14,0 

млн. грн. 

Кримінальне  провадження № 12014000000000232 від 

07.06.2014р. розслідується ГСУ МВС України за ч.5 ст.191 ч.3 

ст.209  КК України за фактом розтрати державного майна 

службовими особами  ПАТ «ДПЗКУ» за попередньою змовою з 

службовими особами СК «Гарант Престиж»   в особливо 

великих розмірах. 

В рамках кримінального провадження проводиться досудове 

розслідування дій керівництва ПАТ «ДПЗКУ», в результаті яких   

нанесено збитків Державному бюджету України в сумі 10 млн. 

465,8 тис. доларів США через неправомірний контракт з 

фірмою «NESLOT LIMITED» (Гонконг). Також встановлено, що 

службові особи ПАТ «ДПЗКУ», в період 2011- - II  квартал 

2014р., використовуючи кредитні кошти, які отримані під 

гарантії Уряду України, переводили їх в готівку на загальну суму 

14,0 млн. грн. 

Досудове 

слідство 

 

11. Посадо

ві 

особи  

ПАТ 

«ДПЗК

У»,  

фірма 

«NESL

OT 

LIMIT

ED» 

(Гонко

нг). 

52, 

65млн. 

дол. 

США 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особливо 

великі 

розміри 

 

 

2,33 млн. 

грн. 

Кримінальне провадження № 42014000000000256  (об’єднано  в 

кримінальне провадження  № 4201400000000418 ) розслідується 

Генеральною прокуратурою України за ч.2 ст. 364 ч.2 ст.191 та 

ч.2 ст.367 ч.5 ст.191  КК України (об`єднано в  кримінальним 

провадженням № 4201400000000418)  за фактом нанесення  

збитків Державному бюджету України в сумі 52, 65млн.. дол. 

США через неправомірний контракт з фірмою «NESLOT 

LIMITED» (Гонконг).  

В рамках кримінального провадження проводиться досудове 

розслідування за: 

- договором ф`ючерської торгівлі і клірингу, укладеного 

1.08.2013р. між ПАТ «ДПЗКУ» та  Macguarie Bank Limited; 

- договору від 4.04.2014р. між ПАТ «ДПЗКУ» та  Sonders Traiding 

K|S Co про передачу нематеріальних активів у вигляді права  на 

укладання ексклюзивних договорів  перевалки з провайдером 

послуг (Ексклюзивні і пріоритетні права) на суму 41,4 млн. 

доларів США; 

- фінансово – господарськими відносинами ПАТ «ДПЗКУ» з 

компанією Biotehnologia OU, ТОВ «Спектр Трейд», ТОВ 

«Юридична агенція «Легат»,ТОВ «Паливна компанія 

«Біоресурс»,ТОВ «Компанія енергетичних технологій 

«Енергоальянс»,ТОВ «Енергія  XXII», ТОВ «Спільне 

підприємство україно – американське «Оптима», ДП «Мидас», 

ТОВ «Компанія «Нікос»; 

- фактом сплати тричі однакових сум в розмірі 2 млн.332,4 тис. 

Досудове 

слідство 

Повідомл

ення про 

злочин 

направля

лось в 

Генераль

ну 

прокура

туру ( 

вих. № 

130-01-

12/12701 

від 

28.04.14р.

), 

Службу 

безпеки 

України, 

Міністер

ство 

доходів 

та зборів 

України  

( вих. від 

12.05.201



грн. за зерно кукурудзи та пшениці ТОВ «Регіон Прайс», ТОВ 

«Житлобудресурс» та ТОВ «Енеджі Прайс». 

4р. № 

130-01-

12/1400.)) 

. 

12. Посадо

ві 

особи 

ПАТ 

«ДПЗК

У» та 

Sonders 

Traidin

g R\S 

Limited   

41,4 млн. 

доларів 

США 

522,4 

млн. грн.  

Досудове слідство проводиться  ГСУ Генеральної прокуратури 

України  за об`єднаним   кримінальним провадженням № 

4201400000000418  (Кримінальне провадження № 

32013110030000003 розслідувалось СУФР ДПІ у Печерському 

районі м. Києва) за ч. 3 ст.212. ч.2 ст.212, ч.1 ст.212, ч.1 ст.15. 

ч.5 ст.191. ч.3 ст. 212 КК України  

Досудове 

слідство 

 

13. Посадо

ві  

особи  

ПАТ 

«ДПЗК

У» та  

фірми 

«NESL

OT 

LIMIT

ED» 

(Гонко

нг) та  

фірми 

SOND

ERS 

TRAID

ING 

K|S Co  

LIMIT

ED 

особливо 

великі 

розміри 

Генеральною прокуратурою України за повідомленням про 

злочин за ознаками ст.ст.190 та 358 КК України від 

12.08.2014р.(вих. № 130-10-12/2822)  проводить-ся перевірка дій 

посадових осіб ПАТ»ДПЗКУ». (ПАТ «ДПЗКУ» подано позов до 

МКАС при ТПП України в м. Києві про стягнення з NESLOT 

LIMITED (Гонконг)  коштів у сумі 10 465 943,05 дол. США  та 

77 907,35 доларів США завданих збитків  ПАТ «ДПЗКУ».  

Неправомірно обов`язок здійснення оплати за товар за  

контрактом передано від фірми «NESLOT LIMITED» (Гонконг) 

до компанії з ознаками  фіктивності -SONDERS TRAIDING K|S 

Co  LIMITED (Гонконг).  

Проводит

ь-ся 

перевірка  

 

14. Посадо

ві  

особи 

ПАТ 

«ДПЗК

У» та 

їхні 

спільни

ки. 

15,0 млн. 

доларів 

США   

Кримінальне провадження №42014000000000838 від 14.08.2014р. 

розслідується Генеральною прокуратурою України  за підозрою 

Голови Спостережної Ради ПАТ «ДПЗКУ» Падалки О.А., 

Голови правління ПАТ «ДПЗКУ» Вовчука П.В. , громадян 

Яковлева C. В. та Крука Б.Ю.  у вчинені злочину.  передбаченого 

ч.2 ст.15 , ч.5 ст. 191 КК України. Під час обшуку було виявлено 

та вилучено готівку в національній та іноземній валюті на 

загальну суму 25 млн. грн.,  документи, що вказують на 

незаконне відкриття рахунків в іноземних банках та реєстрації 

офшорних компаній для використання їх у протиправній 

діяльності.  

2.10.2014р. слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва 

постановлено ухвалу  про відсторонення  Вовчука П.В. від 

займаної посади голови правління ПАТ «ДПЗКУ» строком  до 

31.11.2014р  

Досудове 

слідство. 

Пред’явле

но 

підозру. 

 

15. Посадо

ві 

особи 

ПАТ 

«ДПЗК

У» та 

LIRTA

VIS 

ENTER

PRISE

S LTD 

 

 

44,8 млн. 

доларів 

США. 

ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері 

економічної безпеки СБУ за повідомленням про злочин  від 

19.02.2015р. (вих. № 130-2-12965) передбачений ч. 3 ст.212. ч.2 

ст.212, ч.1 ст.212, ч.1 ст.15. ч.5 ст.191. ч.3 ст. 212 КК України 

проводиться перевірка дій посадових осіб ПАТ «ДПЗКУ»  за 

фактом нанесення  збитків Державному бюджету України в 

сумі 44,8 млн.  дол. США через неправомірний контракт з 

фірмою  LIRTAVIS ENTERPRISES LTD 

Проводит

ь-ся 

перевірка  

. 

16. Посадо

ві 

18,645 

млн. 

ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері 

економічної безпеки СБУ за повідомленням про злочин  від 

Проводит

ь-ся 

 



особи 

ПАТ 

«ДПЗК

У» та 

UNIFR

ONT 

IMPEX 

LLP 

доларів 

США  

 

19.02.2015р. (вих. № 130-2-12965) передбачений ч. 3 ст.212. ч.2 

ст.212, ч.1 ст.212, ч.1 ст.15. ч.5 ст.191. ч.3 ст. 212 КК України 

проводиться перевірка дій посадових осіб ПАТ «ДПЗКУ» за 

фактом нанесення  збитків Державному бюджету України в 

сумі 18,645  млн.  дол. США через неправомірний контракт з 

фірмою UNIFRONT IMPEX LLP. 

перевірка  

17. Посадо

ві 

особи 

ПАТ 

«ДПЗК

У»   та 

Somert

on 

Busines

s 

LIMIT

ED 

15,458 

млн. 

доларів 

США 

ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері 

економічної безпеки СБУ за повідомленням про злочин  від 

19.02.2015р. (вих. № 130-2-12965) передбачений ч. 3 ст.212. ч.2 

ст.212, ч.1 ст.212, ч.1 ст.15. ч.5 ст.191. ч.3 ст. 212 КК України 

проводиться перевірка дій посадових осіб ПАТ «ДПЗКУ» за 

фактом нанесення  збитків Державному бюджету України в 

сумі 15,458  млн.  дол. США через неправомірний контракт з 

фірмою Somerton Business LIMITED 

Проводит

ь-ся 

перевірка  

 

18. Посадо

ві 

особи 

ПАТ 

«ДПЗК

У» та 

ТОВ 

«Агроф

ірма 

«Насін

ня» 

20 млн. 

грн.  

Кримінальне провадження № 22014000000000531 від 12.12.2014р. 

розслідується  ГСУ СБ України за ч.5 ст.191 та ч.3 ст.209 КК 

України за фактом зловживання  своїм службовим становищем 

посадових осіб ПАТ «ДПЗКУ» та «Агрофірма «Насіння», які діючи 

всупереч вимог законодавства України про державні форвардні 

закупівлі зерна,  з корисних  мотивів, з метою легалізації доходів, 

одержаних злочинним шляхом, маючи на меті заволодіти шляхом 

зловживання службовим становищем грошовими коштами, уклали 

договори  поставки майбутнього врожаю № 10-Р та № 146- К від 

17.06.2014р.  

Досудове 

слідство 

 

19. Служб

ові 

особи 

ДСБУ 

«Аграр

ний 

фонд» 

та 

посадо

ві  

особи 

ПАТ 

«ДПЗК

У»   

 500,0 

млн. грн. 

Кримінальне провадження  № 12014000000000364 від 

08.09.2014р. розслідується ГСУ МВС України за ч.5 ст.  191 КК 

України за фактом розтрати державного майна  службовими 

особами ПАТ «ДПЗКУ»  та ДСБУ «Аграрний фонд» в особливо 

великих розмірах. В рамках кримінального провадження  

розслідують-ся розтрата майна посадовими особами ПАТ 

«ДПЗКУ»  через  договори  ПАТ «ДПЗКУ» та ПП «Кит 3» ( 5,83 

млн. грн,) ПП «Блог Баг Сістемс», ТОВ «ТАгротранс 2009», ТОВ 

«ТІС – Зерно» ( 37,8 млн. грн,)  ТОВ «СК- Регіон» (19,48 млн. грн.) 

, ТОВ «Гранум Інвест»  

Досудове 

слідство 

 

20. Посадо

ві 

особи  

ПАТ 

«ДПЗК

У» та 

ряду 

інших 

господ

арююч

их 

суб’єк

тів.  

49,88 

млн. грн. 

Кримінальне провадження № 320141000000000007 від 

10.01.2014р. розслідується СУФР ГУ Міндоходів України у м. 

Києві за  ч.3 ст. 209  КК України фактом фінансових операцій,  

що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних 

злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування 

незаконного походження таких коштів) посадовими особами 

ПАТ «ДПЗКУ»  та  ПП  «Кроун», ТОВ «ТД «Кроун ЛТД», ТОВ 

«ТД «ТКО Груп» 

Досудове 

слідство 

 

21. Посадо

ві 

особи  

ТОВ 

«Марке

т – 

Груп» 

37,25  

млн.  

грн.   

СУ ФР ДПІ  Печерського району м. Києва проводиться досудове 

слідство за ч. 3 ст.212, ч.2 ст. 212, ч.1 ст. 212. ч.1 ст.15, ч.5 

ст.191, ч.5 ст.191 КК України за кримінальним провадженням 

№ 320110060000003 від 15.01.2015р.  за фактами ухилення від 

сплати податків, замаху на привласнення та розтрати 

державних коштів службовими особами  ПАТ «ДПЗКУ». 

Досудове 

слідство 

 



22. Посадо

ві 

особи 

ПАТ 

«ДПЗК

У» та  

ТОВ 

«Марке

т – 

Груп» 

21,8  

млн.  

грн.   

ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері 

економічної безпеки СБУ проводиться перевірка протиправних дій 

(ч. 5 ст.191 КК України)  посадових осіб ПАТ «ДПЗКУ» та  ТОВ 

«Маркет – Груп», в результаті  яких завдано збитки ПАТ «ДПЗКУ»  

в сумі   21,8  млн.  грн.  ( вих. № 8/2/4-3270 від 4.03.2015р.) 

Проводить

ся 

перевірка  

 

23. Посадо

ві 

особи  

ПАТ 

«ДПЗК

У» та 

ТОВ 

«Зерно

лоджис

тік» 

12, 8  

млн.  

грн.   

ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері 

економічної безпеки СБУ проводиться перевірка протиправних дій 

(ч.1 ст. 367, ч.3 ст.212, ч. 5 ст.191 КК України)  посадових осіб ПАТ 

«ДПЗКУ» та ТОВ «Зернолоджистік»  ( вих. № 8/2/4-3269 від 

4.03.2015р.),  в результаті яких завдано збитки ПАТ «ДПЗКУ»  в 

сумі   12,8  млн.  грн.   

Проводить

-ся 

перевірка 

 

24. Посадо

ві 

особи 

ПАТ 

«ДПЗК

У» та 

ТОВ 

«Енерг

етична 

Група 

Трейд» 

9,8  млн.  

грн.   

ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері 

економічної безпеки СБУ. проводиться перевірка протиправних дій 

(ч.5 ст.191 КК України)  посадов-их осіб ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ 

«ЕнергетичнаГрупа Трейд» ( вих. № 8/2/4-2188 від 14.02. 2015р.)  в 

результаті яких завдано збитки ПАТ «ДПЗКУ»  в сумі                9,8  

млн.  грн.   

Проводить

-ся 

перевірка 

 

25. Посадо

ві 

особи 

ПАТ 

«ДПЗК

У» та 

ТОВ 

«СТРЕ

НД» 

особливо 

великі 

розміри 

Кримінальне провадження  № 120140000000000060 від 07.02.2014р. 

розслідуєть-ся ГСУ МВС України за ч. 5 ст191, ч.2 ст.205 та ч.2 

ст.209 КК України за фактом фіктивного підприємництва  шляхом 

створення  невстановленими особами ряду суб’єктів 

підприємницької діяльності, з метою прикриття незаконної 

діяльності. За попередньою змовою групи осіб фінансових 

операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно 

небезпечного протиправного діяння  злочинним шляхом легалізації 

доходів. В рамках кримінального провадження розслідуються 

фінансово – господарські відносини ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ 

«СТРЕНД» 

Досудове 

слідство 

 

26. Посадо

ві 

особи  

ПАТ 

«ДПЗК

У»  та 

ТОВ 

«Вінни

цька 

промис

лова 

група» 

12,7 млн. 

грн. 

ГУ контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері 

економічної безпеки СБУ проводиться перевірка фінансово – 

господарських взаємовідносин та законності перерахування ПАТ 

«ДПЗКУ» суми 12,7 млн. грн. ТОВ «Вінницька промислова група»  

в результаті  яких завдано збитки ПАТ «ДПЗКУ»  в сумі  12,7 млн. 

грн.    

 

Проводить

-ся 

перевірка 

Лист 

керівницт

ва ПАТ 

«ДПЗКУ

» в СБУ ( 

вих. № 

130-10-

12/3380 

від 

23.09.14р.

)  про 

підписан

ня 

додатков

ої угоди з 

ТОВ 

«Вінниць

ка 

промисло

ва 

група», 

відповідн

о до якої 



забезпече

но 

виконанн

я 

зобов’яза

нь з 

поставки 

кукурудз

и. 

Отриман

о 

гарантійн

ий лист 

від ТОВ 

«Вінниць

ка 

промисло

ва група» 

27. Посадо

ві 

особи 

Аграрн

ого 

фонду 

Україн

и, філії 

ПАТ 

«ДПЗК

У» 

«Парт

изансь

кий 

елеват

ор» 

54,3 млн. 

грн.  

 

Кримінальне провадження № 42014000000000804 від 6.08.2014р. 

розслідується Генеральною прокуратурою України за ч.2 ст.367 

КК України   за фактом незалежного виконання службовими 

особами Аграрного фонду України своїх службових обов’язків, 

що спричинило недостачу об’єктів державного цінового 

регулювання на суму 53,1 млн. грн., а також протиправно не 

нарахували та не стягнули 1,2 млн. грн. з ТОВ «Федкомінвест 

Україна» і ТОВ «Привітний край», що заподіяло тяжкі наслідки 

інтересам держави. В рамках кримінального провадження 

проводиться досудове розслідування фінансово – господарських 

взаємовідносин між Аграрним фондом України та філією ПАТ 

«ДПЗКУ» «Партизанський елеватор».  

Досудове 

слідство 

 

28. Посадо

ві 

особи 

ПАТ 

«ДПЗК

У»  

ТОВ 

«Компа

нія « 

Альфре

д» 

ТОВ 

«Гурон

», 

ПП 

«Аліса

»  

особливо 

великі 

розміри 

Досудове розслідування за кримінальним провадженням № 

32014100000000168 від 13.08.2014р. проводиться СУФР ГУ ДФС у 

м. Києві за ч.2 ст.27, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209 КК України , в рамках 

якого розслідуються фінансово – господарські відносини ПАТ 

«ДПЗКУ» з ТОВ «Компанія « Альфред», ТОВ «Гурон», ПП 

«Аліса» протягом 2013-0 2014р. За попередньою змовою групи осіб 

фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення 

суспільно небезпечного протиправного діяння  злочинним шляхом 

легалізації доходів. 

Досудове 

слідство 

 

29. Посадо

ві 

особи 

ПАТ 

«ДПЗК

У» та 

ТОВ 

«АГРО

МАРК» 

828,3 

тис. грн. 

Кримінальне провадження № 32014100010000057 від 20.032014р. 

розслідується СУФР ДПІ у Голосіївському районі за ознаками 

злочину,  передбаченого  ч.1 ст.212 КК України та  кримінальне 

провадження № 32014100010000058 від 20.03.2014р. за ознаками  

ч.2 ст.205 КК України.( ТОВ «АГРОМАРК» сприяли  в ухиленні 

від сплати податків суб’єктів реального сектору економіки , в тому 

числі  з ПАТ «ДПЗКУ» на загальну суму 828,3 тис. грн.).     

  

30. Посадо

ві 

особи  

ПАТ 

«ДПЗК

особливо 

великі 

розміри 

Кримінальне провадження № 12014100060002119 розслідується СВ 

Печерського РУ ГУ УМВС України в м. Києві за ч.1 ст.358 КК 

України.. В рамках кримінального провадження проводиться 

досудове розслідування за договорами ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ  «ТД 

Промфінінвест»  

Досудове 

слідство 

 



У» та 

ТОВ  

«ТД 

Промфі

нінвест

»  

31. Посадо

ві 

особи 

ПАТ 

«ДПЗК

У» , та 

ТОВ: 

«Севхі

мбуд», 

«Альян

с 

Хімпро

ект»,  

«Східо

лт 

трейд»,  

«Вета 

Трейд»,  

«Буд-

хімпро

ект»,«Д

ек-ка – 

плюс», 

«Дімер 

-1»,  

«Альт 

Транс»,  

«Аміту

р»,«Во

сток-

торгсер

віс 

груп» 

особливо 

великі 

розміри 

Кримінальне провадження №  12014130370003025 від 12.09.2014р. 

розслідується СВ Сєверодонецького МВ ГУ МВС України в 

Луганській області за ч.1 ст.366 КК України. Невстановлені особи 

через ТОВ «Севхімбуд», ТОВ « Альянс Хімпроект», ТОВ «Східолт 

трейд», ТОВ «Вета Трейд», ТОВ «Будхімпроект», ТОВ «Декка – 

плюс», ТОВ «Дімер -1», ТОВ «Альт Транс», ТОВ «Амітур» та ТОВ 

«Востокторгсервіс груп» займались фіктивним підприємництвом, а 

саме здійснювали незаконну діяльність шляхом формування 

податкової вигоди третім особам, у тому числі ПАТ «ДПЗКУ», 

шляхом надання їм можливості необґрунтованого  формування 

податкового кредиту та валових витрат. 

Досудове 

слідство 

 

32. Посадо

ві 

особи  

ПАТ 

«ДПЗК

У» та 

ТОВ 

«Зерно

постач 

2013» 

особливо 

великі 

розміри 

Кримінальне провадження №  3201420000000090 від 25.04.2014р. 

розслідується СУ ГУ МВС України в Харківській області за ч.1 

ст.205, ч.1 ст.15  та ч.5 ст.191 КК України. Невстановлені особи 

створивши ТОВ «Зернопостач 2013» займа-лись фіктивним 

підприємництвом, а саме здійснювали незаконну діяльність 

шляхом формування податкової вигоди третім особам, у тому числі 

ПАТ «ДПЗКУ», шляхом надання їм можливості необґрунтованого  

формування податкового кредиту та валових витрат   

Досудове 

слідство 

 

33. Посадо

ві  

особи 

ТОВ 

«КОЗІЇ

ВСЬКЕ

» 

8 ,852 

млн. грн. 

Кримінальне провадження  № 12014220000000593 від 18.07.2014р. 

розслідується СУ ГУ МВС України в Харківській області за ч.3 та 

ч.5 ст.191 КК України  за фактом збитків завданих ПАТ «ДПЗКУ» 

посадовими особами ТОВ «КОЗІЇВСЬ-КЕ» в сумі 8 млн. 852,20 

тис. грн. шляхом привласнення  майна, яке знаходилось  в їх 

віданні. Вадим Могила  - власник ТОВ «КОЗІЇВСЬКЕ» має боргові 

зобов’я-зання перед третіми особами біля 67 млн. грн. За іншими 

епізодами проводилось  досудове слідство за кримінальним 

провадженням   № 120142200000005931 СУ ГУМВС України в 

Харківській області  за ознаками ч.3 ст.191 ККУ від 23.07.14р.   

Досудове 

слідство 

За 

неофіцій

ною 

інформа-

цією 

20.10.201

4р.   

кримі-

нальне 

провадже

ння без-

підставно 

закрито, 

однак 

офіційне 

повідомл



ення до 

ПАТ 

«ДПЗКУ

» не 

направ-

лялось. 

34. ТОВ 

«Агрот

рейд 

Продук

т» 

особливо 

великий 

розмір   

Кримінальне провадження   № 3201420000000092 розслідується 

СУФР ГУ Міндоходів України в Харківській області за ч.1 ст. 15, 

ч.5 ст. 191  КК України за фактом зловживання службовим 

становищем посадових осіб ТОВ «Агротрейд Продукт», які   

шляхом привласнення  майна, яке знаходилось  в їх віданні, 

завдали збитки ПАТ «ДПЗКУ» в особливо великих розмірах. 

Досудове 

слідство 

 

 Посадо

ві  

особи 

ТОВ 

«Агро 

–Пром 

–Трей» 

особливо 

великий 

розмір   

Кримінальне провадження   № 32014220000000160 від  08.08.2014р.  

розслідуєть-ся  СУ ФР ГУ Міндоходів у Харьківській області  за  

ч.3 ст. 212, ч.3 ст. 191  КК України, в результаті протиправних дій 

посадових осіб ПАТ «ДПЗКУ» завдано збитків в особливо великих 

розмірах.       

Досудове 

слідство 

 

35. Посадо

ві  

особи 

ТОВ 

«ТАВВ

А - 

АВ» 

особливо 

великі 

розміри 

В  рамках кримінального провадження № 1201422050000483 від 

4.03.2014р. Ленінським РВ ХМУ ГУ МВС України в Харківській 

області проводиться досудове слідство за  ст.190 КК України за 

фактом шахрайства посадових осіб ТОВ «ТАВВА - АВ» та  

перевірка фінансово – господарської діяльності між ПАТ «ДПЗКУ» 

та ПП «АПК «Агропродукт» 

Досудове 

слідство 

 

36. ТОВ 

«СІДРЕ

ЙЛ», 

ТОВ 

«Агрот

ел –

ХПП», 

Держсі

льгосп

нспекці

я в 

Хмельн

ицькій 

області  

особливо 

великий 

розмір   

Повідомлення про злочин за ознаками ч.1 ст.367 КК України  ч.5 

ст.191 КК україни  посадових осіб  ТОВ «СІДРЕЙЛ», ТОВ 

«Агротел – ХПП» та Держсільгоспінспекції в  Хмельницькій 

області за фактом псування зерна кукурудзи  та завданих збитків 

ПАТ «ДПЗКУ» в особливо великих розмірах направлено в УМВС 

України в  Хмельницькій області. 11.08.2014р.   за вих.           № 

6600 Волочиським  РВ УМВС України  в  Хмельницькій  області  

направлено до  ПАТ «ДПЗКУ» повідомлення про  відмову в 

досудовому слідстві. 

Проводить

-ся 

перевірка 

Повідомл

ення про 

злочин за 

вих. № 

130-2-

12/1149 

від 

2.06.2014 

р . 

повторно 

направле

но в 

Генераль

ну 

прокурат

уру 

України. 

Листом  

Генераль

ної 

прокурат

ури 

України  

№ 07/1/3-

17084 -14 

від 

10.06.201

4 р. ПАТ 

«ДПЗКУ

» 

повідомл

ено  про 

передачу 

справи до 

прокурат

ури міста 

Києва 



37. Посадо

ві 

особи 

ПАТ 

«ДПЗК

У» та 

невста

новлені 

особи 

СФГ 

«Влад» 

16,0 млн. 

грн. 

Кримінальне провадження № 120142402100000616 від 

27.07.2014р. розслідується СВ Славутського РВ УМВС України в 

Хмельницькій області за ч.1 ст.205 КК України.  Не встановлені 

особи через СФГ «Влад» займались фіктивним 

підприємництвом, а саме здійснювали незаконну діяльність 

шляхом формування податкової вигоди третім особам, у тому 

числі ПАТ «ДПЗКУ», шляхом надання їм можливості 

необґрунтованого  формування податкового кредиту та валових 

витрат. 

Досудове 

слідство 

 

38. Посадо

ві  

особи 

ПАТ 

«ДПЗК

У»  та 

філії  

«Бровкі

вське 

ХПП»   

27,0 млн. 

грн. 

Кримінальне провадження  № 12014060100000404 від 17.10.2014р. 

розслідується СУ УМВС України в Житомирській області за ч.1 

ст.367 КК України  за фак.-том службової недбалості посадових 

осіб ПАТ «ДПЗКУ»  та  директора філії  «Бровківське ХПП» 

Северенчика С.А., що призвело до порчі зерна ПАТ «Аграрний 

фонд» України на суму 27,0 млн. грн. 

Досудове 

слідство 

 

39. Директ

ора 

філії  

ПАТ 

«ДПЗК

У»  

«Бровкі

вське 

ХПП»   

2,5 млн. 

грн.   

Кримінальне провадження    №  2201400000000466 від 26.09.2014р. 

розслідується СУ УМВС України в Житомирській області ч.5 

ст.191 КК України  за фактом розтрати директором філії  

«Бровківське ХПП»  Северенчика С.А.  на суму 2,5 млн. грн.   

Досудове 

слідство 

 

40. Посадо

ві 

особи 

філії 

ПАТ 

«ДПЗК

У» 

«Сумсь

кий 

КХП» 

911,5 

тис. грн. 

Кримінальне провадження № 120142004400003346 від 4.07.2014р. 

розслідується СВ Сумського МВ УМВС України в Сумській 

області за ч.3 ст.191 КК України за заявою ТОВ «Раснянське» за 

фактом привласнення посадовими особами філії ПАТ «ДПЗКУ» 

«Сумський КХП» товарно – матеріальних цінностей на суму 911,5 

тис. грн. 

Досудове 

слідство 

 

41. Посадо

ві 

особи  

філії 

ПАТ 

«ДПЗК

У» 

«Сумсь

кий 

КХП». 

особливо 

великі 

розміри 

Кримінальне провадження № 42014100000001109 від 27.06.2014р. 

розслідується Генеральною прокуратурою України за ч.5 ст.191 КК 

України за фактом привласнення майна посадовими особами  та 

заступником директора філії  ПАТ «ДПЗКУ» «Сумський КХП» 

Білобородовою О.О.     

Досудове 

слідство 

 

42. Посадо

ві 

особи 

філії 

ПАТ 

«ДПЗК

У» 

«Бурин

ський 

елевато

р» 

особливо 

великі 

розміри 

Кримінальне провадження № 32014200000000087 від 4.07.2014р. 

розслідується СУ УМВС України в Сумській області за ч.2 ст.364 

КК України у відношенні посадових осіб філії ПАТ «ДПЗКУ» 

«Буринський елеватор», які в незаконний спосіб реалізували 

пшеницю, яка була передана на зберігання ДП ДАК «Хліб 

України» і на яку в серпні 2010р. було накладено арешт.     

Клопотання  ПАТ «ДПЗКУ» про закриття кримінального 

провадження від 28.08.2014р. ( вих. № 130-10-12/3052) направлено 

в СУ УМВС України у Сумській області. 

Досудове 

слідство 

СУ ФР 

ГУ 

Міндоход

ів  у 

Сумській 

області. 

7.07.2014 

р. 

прокурор

ом, який 

здійснює 

нагляд за 

досудови

м 

розслідув



анням  

кримінал

ьне 

провадже

ння 

передано 

до СУ 

УМВС 

України у 

Сумській 

області. 

43. Посадо

ві  

особи 

ДП 

«ДГ 

«ІСКР

А» ІСГ 

ПС 

НААН 

700,0 

тис. грн. 

Досудове слідство за ч.5 ст.191 та ч.1 ст.388 КК України за 

повідомленням  про злочин проводиться  СУ УМВС України в 

Сумській області в рамках криміналь-ного провадження № 

42014005240000005  від 18.03.2014р.  за фактом збитків завданих 

ПАТ «ДПЗКУ» в сумі 700,0 тис. грн. посадовими особами ДП «ДГ 

«ІСКРА» ІСГ ПС НААН  шляхом привласнення  майна, яке 

знаходилось  в їх віданні.  

 

Досудове 

слідство 

Єрмакову 

В. Д. 

оголошу-

но 

підозру. 

Оскільки 

переховує

ться . його 

об`явлено 

в розшук. 

У 

відношен

ні  

Єрмакова 

Віктора 

Дмитров

ича в 

провадже

нні СУ 

УМВС 

України в 

Сумській 

області  

перебува

є ряд 

кримінал

ьних 

провадже

нь.  Одне 

із них   

№ 

12014200

10000096

5 від 

21.07.201

4р.  за 

ознаками   

ч.3 ст. 

191 КК 

України. 

44. Посадо

ві  

особи 

філії 

ПАТ 

«ДПЗК

У» 

«Лубин

ський 

насіннє

вообро

бний 

завод» 

та ТОВ 

«ВЕГА

» 

особливо 

великі 

розміри 

Кримінальне провадження № 12014170240000770  від 24.06.2014р. 

розслідується СВ Лубинським МВ УМВС України в Полтавській 

області за ч.1 ст.358 КК України  за результатами перевірки фактів 

вказаних в зверненні депутата Полтавської обласної  Ради Фортуни 

В.Л. стосовно зловживань посадових осіб  філії ПАТ «ДПЗКУ» 

«Лубинський насіннєвообробний завод» та ТОВ «ВЕГА». 

Досудове 

слідство 

 

45. Посадо

ві  

особи 

ПП 

«АМАР

АНТ -

АГРО»  

ТОВ 

10 ,77 

млн. грн. 

Кримінальне провадження   № 12014170000000540 від 9.12.2014р.  

розслідується УМВС в Полтавській області за ч.5 ст.191 КК 

України. Організована злочинна група під керівництвом 

Харченко Р. М., директорів  ПП «АМАРАНТ -АГРО» - Рибака 

В.І., ТОВ «ГАЇВЩИНА»   - Рибака В. І.,  ТОВ «РАНОК»   - Ліня 

О. М., ТОВ «ОЛІМП –АГРО ЛТД» - Павліченка В. О., будучи 

службовими  особами вказаних товариств, з метою особистого 

збагачення шляхом зловживання службовим становищем 

Досудове 

слідство 

 



«ГАЇВ

ЩИНА

»     

ТОВ 

«РАНО

К» , 

ТОВ 

«ОЛІМ

П –

АГРО 

ЛТД» . 

Організ

атор 

злочин

ної 

групи 

Харчен

ко Р. 

М. 

заволоділи майном ПАТ «ДПЗКУ» на суму 10 млн. 765,0 тис. грн.     

46. Посадо

ві  

особи 

ТОВ 

«Амара

нт»  та  

ПСП 

«Батькі

вщина»  

4, 31 

млн. грн. 

Досудове слідство за ч.5 ст.191 КК України за повідомленням  про 

злочин  за фактом збитків завданих ПАТ «ДПЗКУ» в сумі 4 млн. 

306,8 тис. грн. посадовими особами ТОВ «Амарант»  -Харченко Р. 

М. та  ПСП «Батьківщина» - Віташем М. С., шляхом привласнення  

майна, яке знаходилось  в їх віданні, проводиться УМВС України в 

Полтавській області  в рамках кримінального провадження від 

9.12.2014р . № 12014170000000540. 

Досудове 

слідство 

 

47. Посадо

ві 

особи  

філії 

ПАТ 

«ДПЗК

У» 

«Пирят

инськи

й 

КХП»  

 

1,66 млн. 

грн. 

 Кримінальне провадження № 12013180290000224 від 23.04.2013 

розслідується СУ УМВС України в Полтавській області за ст. 191 

ч. 1 КК України за фактом виявлення у Філії ПАТ «ДПЗКУ» 

«Пирятинський КХП» нестачі 730 643 кг зерна кукурудзи 3 класу 

та 155 092 кг зерна некласної кукурудзи, що знаходилось у підзвіті 

матеріально-відповідальної особи Федорова В.М.  

 06.05.2014 діяння перекваліфіковано на ч. 2 ст. 367 КК України. 

Досудове 

слідство 

 

48. Посадо

ві  

особи 

ПАТ 

«ДПЗК

У»  та 

ТОВ 

«Агрот

ранс -

2009».  

особливо 

великі 

розмір 

 В рамках зареєстрованої інформації в журналі єдиного обліку заяв 

і повідомлень  про вчинення кримінального правопорушення ( № 

2170 від 22.07.2014р.) за ознаками злочину передбаченого ч.3 

ст.191 КК України,  ДСБЕЗ ПМУ УМВС України в Полтавській 

області. проводиться перевірка взаємовідносин та  фінансово – 

господарської діяльності ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Агротранс -

2009». 

Проводить

-ся 

перевірка 

  

49. Посадо

ві  

особи  

ПП 

«ПАРИ

ТЕТ» 

350, 00 

тис. грн. 

Повідомлення про злочин за ознаками  злочину передбаченого ч.5 

ст.191 КК України посадовими особами ПП «ПАРИТЕТ» 

направлено 19.08.2014 р.  ( вих. 130 -10-12/2936)  до УМВС 

України в Полтавській області, за фактом збитків завданих ПАТ 

«ДПЗКУ» посадовими особами ПП «ПАРИТЕТ» в сумі   350, 00 

тис. грн. шляхом привласнення  майна, яке знаходилось  в їх 

віданні. 

 24.09.2014 р  – УМВС України в Полтавській області направлено 

повідомлення про  відмову в досудовому слідстві. 

Досудове 

слідство 

20.11.201

4р. ( вих. 

№ 130-

10-

12/4413) 

повідомл

ення про 

злочин 

повторно 

направле

но в 

Генераль

ну 

прокурат

уру  



України 

за 

ознаками 

ст. 396 та  

ч.5 ст.191 

КК 

України. 

50. Директ

ор філії 

ПАТ 

«ДПЗК

У»“Оде

ський 

зернов

ий 

терміна

л”.  

9,9 млн. 

грн. 

Кримінальне провадження №12014160000000804  від 31.07.2014р. 

розслідується СУ УМВС України в Одеській області за ч.5 ст.191 

КК України за фактом привласнення,  шляхом зловживання 

службовим становищем директором філії ПАТ «ДПЗКУ» 

“Одеський зерновий термінал”  Чеглатонєвим П.Н. Збитки ПАТ 

«ДПЗКУ» завдано  в сумі 9,9 млн. грн. 

Досудове 

слідство 

 

51. Посадо

ві  

особи  

ТОВ « 

Ан 

Транс» 

особливо 

великі 

розміри 

Кримінальне провадження № 120131050000012897 розслідується 

СУ ГУ МВС України в Одеській області за ч.1 ст.190 КК України  

за фактом заволодіння чужим майном  шляхом обману  посадовими  

особами  ТОВ « Ан Транс» .ПАТ «ДПЗКУ» завдано  збитки в 

особливо великих розмірах. 

Досудове 

слідство 

 

52. Посадо

ві 

особи  

ПНВП 

«АЛЬБ

АРАА» 

Особлив

о великі 

розміри 

кримінальним провадженням № 4201415160110000021 від 

02.03.2015р. розслідується СВ ОМУ ГУМВС України в Одеській 

області за  ч.1 ст.205 КК України  за фактом фіктивного 

підприємництва  шляхом створення  невстанов-леними особами 

ряду суб’єктів підприємницької діяльності, з метою прикриття 

незаконної діяльності. В рамках кримінального провадження 

розслідуються фінансово – господарські відносини ПАТ «ДПЗКУ» 

та ПНВП «АЛЬБАРАА». 

Досудове 

слідство 

 

53. Посадо

ві  

особи  

АПК 

СЕРВІ

С ТОВ 

«АГРО

ФІРМА

» 

3,32 млн. 

грн. 

Досудове слідство за ч.2 ст.192 КК України за повідомленням  про 

злочин  за фактом збитків завданих ПАТ «ДПЗКУ» в сумі 3млн. 

317, 80 тис. грн.   посадовими особами АПК СЕРВІС ТОВ 

«АГРОФІРМА» шляхом привласнення майна, яке знаходилось  в їх 

віданні, проводиться СУ УМВС України в Рівненській області в 

рамках кримінального провадження № 12013190060000505  від 

7.10.2014р.  

Досудове 

слідство 

 

54. Посадо

ві  

особи  

ТОВ 

«ЧОГА

» 

1,76млн. 

грн. 

Кримінальне провадження № 12014180130000553 від 10.07.2014 р. 

розслідується СВ Здолбунівського РВ УМВС України в 

Рівненській області   за ч.1 ст. 366 КК України за  фактом збитків 

завданих ПАТ «ДПЗКУ» в сумі 1млн. 760,00 тис. грн. посадовими 

особами ТОВ «ЧОГА» шляхом привласнення  майна, яке 

знаходилось  в їх віданні, проводиться в рамках кримінального 

провадження за службовим підробленням. 

Досудове 

слідство 

 

55. Посадо

ві  

особи 

СФГ 

 

«Кордо

н» 

3,82млн. 

грн. 

Повідомлення про злочин за ознаками  злочину передбаченого ч.5 

ст.191 КК України посадовими особами СФГ  «Кордон» 

направлено 20.10.2014 року   за вих. 130-10-12/4384  до ГУМВС 

України в Черкаській області. Шляхом привласнення  майна, яке 

знаходилось  в їх віданні, посадові особи СФГ «Кордон»  завдали 

збитки   ПАТ «ДПЗКУ» в сумі  3млн. 820,0 тис. грн. 

Проводить

-ся 

перевірка 

 

56. Посадо

ві  

особи  

ТОВ 

«Благо

віщенс

ьке» 

1, 32 

млн. грн. 

Кримінальне провадження  № 12014270270000055 від 21.01.2014р. 

розслідується СУ МВС України в Чернігівській області за  ч.2 та 

ч.5 ст.191 КК України за фактом збитків завданих ПАТ «ДПЗКУ» 

посадовими особами ТОВ «БЛАГОВІЩЕНСЬ-КЕ»  в сумі   1 млн. 

324,6 тис. грн.  шляхом привласнення  майна, яке знаходилось  в їх 

віданні. 

Досудове 

слідство 

 

57. Посадо

ві  

особи 

СТОВ 

1, 23 

млн. грн. 

Кримінальне провадження   № 12014270270000055 від 21.01.2014р  

розслідується  ГУ МВС України в Чернігівській області  за  ч.2 та 

ч.5 ст.191 КК за фактом збитків завданих ПАТ «ДПЗКУ» в сумі 

1млн. 229,9 тис. грн.  посадовими особами СТОВ «Бурівське» 

Досудове 

слідство 

 



«Бурівс

ьке» 

шляхом привласнення  майна, яке знаходилось  в їх віданні, 

проводиться  в рамках кримінального провадження  

58. Посадо

ві  

особи 

ТОВ 

«ПРИВ

ІТНИЙ 

КРАЙ» 

1,88 млн. 

грн. 

Повідомлення про злочин передбачений ч.5 ст.191 КК України 

направлено 17.11.2014р. за вих. 130-10-12/4327  до УМВС України 

в Кіровоградській області.  Посадовими особами ТОВ 

«ПРИВІТНИЙ КРАЙ»  завдано збитки ПАТ «ДПЗКУ» в сумі 1млн.  

876,3 тис. грн. шляхом привласнення  майна, яке знаходилось  в їх 

віданні (за форвардним договором № K014CHK-F від 29.04.13р.) 

Загальна сума  збитків  ПАТ «ДПЗКУ» складає  3млн. 376, 30 тис. 

грн.   

 

Проводить

-ся 

перевірка 

Прокурат

урою  

Кіровогра

дської 

області  

проводит

ься 

кримінал

ьне 

провадже

ння за  

ознаками 

ч.5 ст. 

191 КК 

України  

по справі 

АФ 

України. 

Крім 

того, 

ГСУ 

Генераль

ної 

прокурат

ури 

України 

проводит

ься 

досудове 

розслідув

ання  

№ 420 

14000000

000804 

від 

06.08.201

4р. за 

ознаками 

ч.2 ст. 

367 КК 

України. 

59. Терори

стичні 

угрупув

ання  

«Донец

ької 

народн

ої 

респуб

ліки» 

особливо 

великі 

розміри 

Досудове слідство за ст.341 та ст.185-5 КК України 

проводиться МВС України за кримінальним провадженням № 

12014050000000971 від 20.11.2014 р. Незаконне захоплення майна 

філії ПАТ «ДПЗКУ»  « Оленівський комбінат хлібопродуктів» 

терористичними угрупуваннями «Донецької народної 

республіки» в  особливо великих розмірах 

Досудове 

слідство 

Зверненн

я до 

Адмініст

рації 

Президен

та 

України 

за яким  

Генераль

ною 

прокура

турою ( 

вих.  

№ 06/1-

12985 -14 

від 

8.12.2014

р.)  

повідомл

ено, що 

заяву 

внесено в 



реєстр 

досудовог

о 

слідства 

та 

розпочат

о 

досудове 

слідство 

за 

кримінал

ьним 

провадж

енням. 

Копія 

справи 

направле

но 

прокурор

у 

Донецько

ї 

області. 

60. Посадо

ві  

особи 

філії 

ПАТ 

«ДПЗК

У» 

«Старо

констя

нти-

новськ

ий 

елевато

р»,  

ТОВ 

«Таврія 

Грейд»   

особливо 

великі 

розміри 

Кримінальне провадження № 12012230000000086  розслідується 

СУ ГУ МВС України в Херсонській області за ч.4 ст.190 КК 

України  за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих 

розмірах посадовими особами ТОВ «Таврія Грейд» та керівників  

філії ПАТ «ДПЗКУ» «Староконстянтиновський елеватор». 

 

Досудове 

слідство 

 

61. Посадо

ві  

особи 

ПАТ 

«ДПЗК

У» та 

ПФ 

«Аспек

т» 

900,0 

тис. грн. 

 Кримінальне провадження № 320132300000000311  від 

24.12.2013р. розслідується СУФР ГУ Міндоходів України в 

Херсонській області  за ч.5 ст. 27 та ч.1 ст.212   КК України (ПФ 

«Аспект» сприяли  в ухиленні від сплати податків суб’єктів 

реального сектору економіки , в тому числі з ПАТ «ДПЗКУ»,  на 

загальну суму 900,0 тис. грн.). 

Досудове 

слідство 

 

62. Посадо

ві  

особи 

філії 

ПАТ 

«ДПЗК

У»  

«Парти

занськи

й 

елевато

р» 

800,0 

тис. грн. 

Кримінальне провадження № 420142340000018 від 28.05.2014р. 

розслідується СУ ГУ МВС України в Херсонській області  за ч.5 

ст.191 КК України за фактом привласнення,  шляхом зловживання 

службовим становищем  посадовими особами  філії ПАТ «ДПЗКУ» 

«Партизанський елеватор». Збитки завдані Аграрному фонду 

України склали  800,0 тис. грн. 

Досудове 

слідство 

 

63. Служб

ові 

особи  

СФГ 

1, 5млн. Кримінальне провадження  № 12014020000000326 від 24.11.2014 

розслідується СУ УМВС України у Вінницькій області за ст. 388 

ч. 1 КК України за фактом незаконних дій щодо заставленого 

майна ПАТ «ДПЗКУ» - врожаю кукурудзи 3 класу, вирощеного на 

Досудове 

слідство 

 



«Конку

рент» 

полях загальною площею 476 га, які знаходяться на території 

Очеретнянської селищної ради Вінницької області  

64. Посадо

ві  

особи  

ПП 

"ГУРІВ

ЕЦЬКЕ

" 

335, 8 

тис. грн.   

Повідомлення про злочин за ознаками  злочину передбаченого ч.5 

ст.191 КК України посадовими особами ПП "ГУРІВЕЦЬКЕ" 

направлено  12.09.2014р. ( вих. 130-10-12/3260)  до УМВС України 

в  Вінницькій  області, за фактом збитків завданих ПАТ «ДПЗКУ» 

посадовими особами ПП "ГУРІВЕЦЬКЕ"  в сумі  335, 80 тис. грн.   

шляхом привласнення  майна, яке знаходилось  в їх віданні.  

16.10.2014р. (вих. № 10922) СВ Козятинського РВ УМВС України  

в  Вінницькій області  направлено до ПАТ «ДПЗКУ» лист про  

відмову в досудовому слідстві. 

   

Досудове 

слідство 

3.12.2014

р. 

повідомл

ення про 

злочин  

за 

ознаками 

 ст. 396, 

ч.5, ст. 

191, ч. 2,  

ст. 365 

КК 

України  

направле

но  в 

Генераль

ну 

прокурат

уру 

України            

( вих. 

№130-10-

3572/212/

4733). 

65. Директ

ор 

ПМП 

«Атлан

т»  та 

директ

ор ТОВ 

 «Лукас

-Старт»  

188, 7 

тис. грн. 

Кп № 12014020000000317 розслідується СУ УМВС України у 

Вінницькій області за ст. 191 ч. 3 КК України за фактом 

незаконного привласнення директорами ПМП «Атлант» та ТОВ 

«Лукас-Старт» 85,26 т зерна ячменя, чим завдано державі збитків 

на суму 188 700 грн.   

Досудове 

слідство 

 

66. Посадо

ві  

особи 

ПАТ 

«ДПЗК

У» та  

ТОВ 

«Тоніс 

Трейд», 

ТОВ 

«Нобілі

», ТОВ 

«Гамма 

Юг» 

особливо 

великі 

розміри 

Кримінальне провадження № 12012160020000589 від 5.12.1012р. 

розслідується СУ ГУ МВС України в Миколаївській області за ч.3 

ст.191  та ч.1 ст.205 КК України за фактом привласнення чужого 

майна,створення фіктивних підприємств ТОВ «Тоніс Трейд», ТОВ 

«Нобілі», ТОВ «Гамма Юг» та завдання збитків ПАТ «ДПЗКУ» в 

особливо великих розмірах 

Досудове 

слідство 

 

67. Директ

ор філії 

ПАТ 

«ДПЗК

У» 

«Новоп

олтавсь

кий 

КХП»   

356,0 

тис. грн. 

Кримінальне провадження № 12014150270000454 від  13.06.2014р. 

розслідується СВ Новобугського РВ ГУ МВС України в 

Миколаївській області за ч.1 ст.191 КК України за фактом 

привласнення,  шляхом зловживання службовим становищем 

директором філії ПАТ «ДПЗКУ» «Новополтавський КХП»  

Сичовим А.В. в сумі 356,0 тис. грн. 

Досудове 

слідство 

 

68. Посадо

ві 

особи 

Тальнів

ського 

КХП 

особливо 

великі 

розміри 

          Кримінальне провадження № 12013250240000433 від 

25.09.2013 за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 357, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 

364 і ч. 2 ст. 367 КК України (вх. № 1064/2 від 19.03.2015 щодо 

виконання постанови КМУ від 24.07.2013 № 626, у т.ч. що 

стосується Тальнівського КХП) – розслідується СУ УМВСУ в 

Черкаській області. 

Досудове 

слідство 

 



69. Служб

ові 

особи 

ТОВ 

«Путил

овецьке

» 

 2млн.41 

тис. грн. 

Кримінальне провадження  № 32014060000000077 за ознаками ч. 5 

ст. 27 та ч. 2 і ч. 3 ст. 212 КК України про те, що службові особи 

ТОВ «Путиловецьке» (код ЄДРПОУ 03378242) з метою 

безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, для 

платників ПДВ, перебуваючи на спеціальному режимі 

оподаткування ПДВ, не маючи залишків продукції врожаїв 

минулих періодів, господарської техніки, достатніх трудових 

ресурсів, достатніх орендованих або власних земельних ділянок, 

достовірно знаючи, що не можуть виростити у 2014 році врожаю 

кукурудзи, в червні 2014 року в бухгалтерському та податковому 

обліках відобразили постачання кукурудзи майбутнього врожаю в 

кількості 12 690 тонн для ПАТ «ДПЗКУ», чим сприяли в ухиленні 

від сплати податків на загальну суму 2 040 891 грн (ухвала слідчого 

судді Богунського районного суду м. Житомира Болейка А.П. від 

04.11.2014 у справі № 295/17233/14-к) – розслідується ВКР СУФР 

ГУ Міндоходів у Житомирській області. 

          03.12.2014 слідчим з ОВС ВКР СУФР ГУ Міндоходів у 

Житомирській області лейтенантом податкової міліції Жмуцьким 

М.В. на підставі вищевказаної ухвали в ПАТ «ДПЗКУ» вилучено 

документи щодо укладання  договору від 07.05.2014 № 77-К з ТОВ 

«Путиловецьке». 

          Оборот за період з 01.01.2014 по 06.04.2015 – 20 742 065,75 

грн, сальдо на кінець періоду – 20 742 065,75 грн (заборгованість 

на користь ПАТ «ДПЗКУ»).        

 

Досудове 

слідство 

 

70. Служб

ові 

особи 

ТОВ 

«Н.Сто

ун-

Агро» 

 

3 млн.86

0 тис. 

грн. 

 Кримінальне провадження № 12015250000000078 від 04.03.2015 за 

ознаками ч. 4 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 КК України про те, що службові 

особи ТОВ «Н.Стоун-Агро» (код ЄДРПОУ 36970000) умисно, з 

корисливих мотивів,  зловживаючи своїм службовим становищем, 

шляхом складання фіктивних фінансово-господарських документів 

з недостовірними відомостями про наявність у підприємства 

заставного майна, заволоділи коштами ПАТ «ДПЗКУ» на загальну 

суму 3 859 768,12 грн, чим завдали збитків у великих розмірах – 

розслідується ВРЗСГД СУ УМВСУ в Черкаській області.  

          Крім цього, згідно з матеріалами провадження, вказані особи 

підробили довідку з районного управління агропромислового 

розвитку Червоноармійського району Житомирської області про 

наявність у них площ посівів під кукурудзою загальною площею 

1 205 га, розташованих в адміністративних межах сіл Олізарка, 

Соколів та Білка Червоноармійського району Житомирської 

області, що дозволило їм підписати договір поставки зерна 

майбутнього врожаю від 18.04.2014 з ПАТ «ДПЗКУ» та отримати 

авансовий платіж в сумі 3 859 768,12 грн, чим спричинили тяжкі 

наслідки  

          31.03.2015 ст. о/у ВКЗЕ УСБУ в Черкаській області капітаном 

Мірошніченком О.В. за дорученням ст. слідчого ВРЗСГД СУ 

УМВСУ в Черкаській області Мельника В.П. від 19.03.2015 на 

підставі вищевказаної ухвали в ПАТ «ДПЗКУ» вилучено 

документи щодо укладання  договору від 18.04.2014 № 5-К з ТОВ 

«Н.Стоун-Агро». 

          Оборот за період з 01.01.2014 по 06.04.2015 – 10 437 302,37 

грн, сальдо на кінець періоду – 6 577 534,25 грн (заборгованість на 

користь ПАТ «ДПЗКУ»). 

 

Досудове 

слідство 

 

71. Служб

ові 

особи 

ПАТ 

«ДПЗК

У»  та  

ТОВ 

«Марке

т-груп» 

37 млн.  

963 тис. 

грн. 

Кримінальне провадження    № 4 2014000000000259 від 10.04.2014 

за ознаками ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 364 КК України – розслідується 

ГПУ. 

          У рамках вказаного провадження вивчаються фінансово-

господарські взаємовідносини між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ 

«МАРКЕТ-ГРУП» (код ЄДРПОУ 34185162), допитано керівника 

та засновника ТОВ «МАРКЕТ-ГРУП» Солопа Б.К., який показав, 

що до реєстрації зазначеного Товариства та ведення його 

фінансово-господарської діяльності не має жодного відношення 

(вх. № 1001/2 від 18.03.2015). 

          Оборот за період з 01.01.2014 по 08.04.2015 – 45 172 199,60 

Досудове 

слідство 

 



грн, сальдо на кінець періоду – 37 137 287,40 грн (заборгованість на 

користь ПАТ «ДПЗКУ»). 

 

72. Служб

ові 

особи 

ПАТ 

«ДПЗК

У»  та  

ТОВ 

«Марке

т-груп» 

37 млн.  

963 тис. 

грн. 

  Кримінальне провадження № 12015000000000133 від 13.03.2015 

за ознаками ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 і ч. 2 ст. 209 КК України про 

те, що службові особи ПАТ «ДПЗКУ» в період з вересня по 

листопад 2014 року, на підставі укладених договорів, здійснили 

придбання ТМЦ за рахунок бюджетних коштів на загальну суму 

45 172 199,00 грн у ТОВ «Маркет-груп» (код ЄДРПОУ 3485162), 

яке використовувалося з метою прикриття незаконної діяльності та 

надання легально діючим суб’єктам підприємницької діяльності 

послуг з мінімізації податкових зобов’язань, а також забезпечення 

їх завідомо підробленими фінансово-господарськими документами, 

які надають право безпідставно та незаконно завищувати суми 

податкового кредиту ПДВ, що веде до несплати до державного 

бюджету податків та обов’язкових зборів в повному обсязі (ухвала 

слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Фаркоша 

Ю.А. від 16.04.2015 у справі № 757/13163/15-к, вх. № 1521/2 від 

21.04.2015) – розслідується ГСУ МВС. 

          Оборот за період з 01.01.2014 по 08.04.2015 – 45 172 199,60 

грн, сальдо на кінець періоду – 37 137 287,40 грн (заборгованість на 

користь ПАТ «ДПЗКУ»). 

Досудове 

слідство 

 

73. Служб

ові 

особи 

ПАТ 

«ДПЗК

У»  та  

ТОВ 

«Марке

т-груп» 

37 млн.  

963 тис. 

грн. 

 Кримінальне провадження  № 32015100090000081 від 17.02.2015 

за ознаками ч. 2 ст. 205 і ч. 2 ст. 212 КК України поро те, що ПАТ 

«ДПЗКУ» у 2014-2015 роках мало фінансово-господарські 

взаємовідносини з ТОВ «Маркет-груп» (код ЄДРПОУ 34185162), 

яке має ознаки фіктивності (вх. №. 1509/2 від 20.04.2015) – 

розслідується СУФР ДПІ у Солом’янському районі ГУ ДФС у м. 

Києві. 

          Оборот за період з 01.01.2014 по 08.04.2015 – 45 172 199,60 

грн, сальдо на кінець періоду – 37 137 287,40 грн (заборгованість на 

користь ПАТ «ДПЗКУ»). 

 

Досудове 

слідство 

 

 

74. Служб

ові 

особи 

СФГ 

«Влад» 

 

557, 3 

тис. грн. 

Кримінальне провадження № 32015240000000015 від 02.03.2015 за 

ознаками ч. 5 ст. 191 і ч. 1 ст. 209 КК України про те, що службові 

особи СФГ «Влад» разом з невстановленими особами в період з 

грудня 2013 року по липень 2014 року, зловживаючи службовим 

становищем та не маючи на меті виконання умов договору щодо 

поставки зерна ПАТ «ДПЗКУ», заволоділи державними коштами 

на суму 557 300 грн, які в подальшому легалізували шляхом 

надання собі фінансової допомоги (ухвала слідчого судді 

Хмельницького міськрайонного суду Данькова С.О. від 17.03.2015 у 

справі № 686/5187/15-к та доручення начальника ВКР СУФР ГУ 

ДФС у Хмельницькій області підполковника податкової міліції 

Беринди А.А.) – розслідується ВКР СУФР ГУ ДФС у Хмельницькій 

області. 

          08.04.2015 заступником начальника відділу ОУ ГУ ДФС у 

Хмельницькій області підполковником податкової міліції Диким 

В.В. за дорученням начальника ВКР СУФР ГУ ДФС у 

Хмельницькій області підполковника податкової міліції Беринди 

А.А. на підставі вищевказаної ухвали в ПАТ «ДПЗКУ» вилучено 

документи щодо укладання договору від 19.05.2014 № 109-К з СФГ 

«Влад». 

          Крім цього, 08.04.2015 Диким В.В. допитано як свідків 

працівників ПАТ «ДПЗКУ»  Головань Наталію Борисівну та 

Петренка Віталія Вікторовича. 

          У подальшому зазначене провадження об’єднано з 

кримінальним провадженням № 12014240210000616 від 27.08.2014 

за ознаками ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205 і ч. 1 ст. 209 КК України, 

досудове розслідування в якому здійснювалось за вищевказаним 

фактом (зі слів Беринди А.А.). 

          Оборот за період з 01.01.2014 по 07.04.2015 – 26 055 280,55 

грн, сальдо на кінець періоду – 26 055 280,55 грн (заборгованість на 

Досудове 

слідство 

 



користь ПАТ «ДПЗКУ»). 

75. Посадо

ві 

особи 

ПАТ 

«ДПЗК

У» та  

ПрАТ 

«СК 

«Гаран

т 

Прести

ж», 

особливо 

великі 

розміри 

  Кримінальне провадження  № 22014000000000485 від 22.10.2014 

за ознаками ч. 3 ст. 258-5 КК України (вх. № 1317/2 від 06.04.2015 

щодо надання копій документів про взаємовідносини з ПрАТ «СК 

«Гарант Престиж», код ЄДРПОУ 33340229 ) – розслідується 

ГСУ СБУ. 

          Оборот за 2013 рік – 147 839 599,55 грн, сальдо на кінець 

року – 0,00 грн. 

          Оборот за період з 01.01.2014 по 08.04.2015 – 29 238 887,42 

грн, сальдо на кінець періоду – 0,00 грн. 

Досудове 

слідство 

 

76. Служб

ові 

особи 

ТОВ 

«СБ-

Радар» 

2млн. 86

8 тис. 

грн. 

  Кримінальне провадження  № 32014040040000076 від 26.09.2014 

за ознаками ч. 3 ст. 212 КК України про те, що службові особи ТОВ 

«СБ-Радар» (код ЄДРПОУ 37961259), перебуваючи на 

податковому обліку в Полтавській області, при здійсненні 

фінансово-господарської діяльності у 2012 році шляхом 

безпідставного віднесення до складу податкового кредиту 

взаємовідносин з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, 

умисно ухилились від сплати податку на додану вартість на суму 

понад 2 867 500 грн, що призвело до фактичного ненадходження в 

бюджет держави коштів в особливо великих розмірах. Також 

встановлено, що в період з 01.01.2012 по 31.12.2012 службові особи 

ТОВ «СБ-Радар» за документами бухгалтерського та податкового 

обліків відображали придбання товарів/робіт/послуг від ПАТ 

«ДПЗКУ» (лист від 24.12.2014 № 9748/6/16-3109) – розслідується 

СУФР ГУ Міндоходів у Полтавській області.          Інформація 

щодо ТОВ «СБ-Радар» в бух. базі Центр. офісу Корпорації 

відсутня. 

Досудове 

слідство 

 

77. Служб

ові 

особи 

ДП 

«ДАК 

«Хліб 

Україн

и» ТД 

«Золот

ий 

Колос» 

істотну 

шкоду 

  Кримінальне провадження  № 42014220010000003 від 12.03.2014 

за ознаками ч. 1 ст. 367 КК України про те, що службова недбалість 

посадових осіб ДП «ДАК «Хліб України» ТД «Золотий Колос» 

спричинила інтересам держави істотну шкоду (вх. № 1259/2 від 

02.04.2015) – розслідується Комінтернівським РВ ХМУ ГУ МВСУ 

в Харківській області. 

Досудове 

слідство 

 

78. Служб

ові 

особи 

ТОВ 

«Улюс

» та 

ТОВ 

«Енокс

» 

особливо 

великі 

розміри 

 Кримінальне провадження  № 12014000000000494 від 04.11.2014 

за ознаками ч. 2 ст. 205 і ч. 3 ст. 209 КК України про те, що 

членами злочинного угрупування, до складу якого входять жителі 

міста Києва та Одеської області, протягом 2013-2014 років, 

створено та придбано низку суб’єктів господарювання з метою 

прикриття незаконної діяльності. На рахунки цих підприємств 

вказаними особами налагоджено надходження безготівкових 

грошових коштів від вітчизняних суб’єктів господарської 

діяльності різних форм власності. Після цього кошти 

перераховувалися на рахунки низки  підконтрольних членам 

злочинного угрупування суб’єктів господарювання з окремими 

ознаками фіктивності, а в  подальшому - на рахунки інших 

підконтрольних їм суб’єктів господарської діяльності, з яких вони 

знімалися готівкою та, за відрахуванням відповідних відсотків за 

надання протиправних послуг, видавалися представникам 

підприємств реального сектору економіки, так званих замовників. З 

матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України та 

документів, вилучених у банківських установах, встановлено, що в 

період з 31.01.2014 по 31.03.2015 на банківські рахунки ТОВ 

Досудове 

слідство 

 



«УЛЮС» (код ЄДРПОУ 20940780) та ТОВ «Енокс» (код 

ЄДРПОУ 38759205), які використовувалися для прикриття 

незаконної діяльності, ПАТ «ДПЗКУ» було перераховано понад 69 

млн грн. як оплату за сільськогосподарську продукцію (постанова 

заступника начальника відділу ГСУ МВС України підполковника 

міліції Кожухівського Є.В. від  31.03.2015 про витребування 

документів, вх. № 1369/2 від 08.04.2015) – розслідується ГСУ МВС. 

          Оборот за період з січня 2014 року по березень 2015 року – 

134 325 762,46 грн, сальдо на кінець періоду – 5 301 700,28 грн? 

(заборгованість на користь ПАТ «ДПЗКУ»).  Оборот за період з 

січня 2014 року по березень 2015 року – 75 717 357,35 грн, сальдо 

на кінець періоду – 0,00 грн. 

79. Служб

ові 

особи 

ТОВ 

«Путил

овецьке

» 

12млн.  

 690 тис. 

грн. 

          Директор ТОВ «Путиловецьке» (код ЄДРПОУ 03378242) 

Моісеєв М.М. навмисно, зловживаючи своїм службовим 

становищем, з корисливих мотивів не виконав умови договору 

поставки майбутнього врожаю кукурудзи 3 класу в кількості 12 690 

тонн від 07.05.2014 № 77-К та не повернув авансовий платіж, чим 

завдав ПАТ «ДПЗКУ» матеріальних збитків на суму  12 690 000 

грн. 

          Оборот за період з 01.01.2014 по 06.04.2015 – 20 742 065,75 

грн, сальдо на кінець періоду – 20 742 065,75 грн (заборгованість на 

користь ПАТ «ДПЗКУ»).        

 

Проводить

ся 

перевірка 

 

 

80. 

Служб

ові 

особи 

ТОВ 

«Путил

овецьке

» 

12млн.  

 690 тис. 

грн. 

 ГУ КЗЕ СБ України вивчаються цивільно-правові та фінансово-

господарські взаємовідносини між ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ 

«Путиловецьке» (код ЄДРПОУ 03378242) у сфері поставок зерна 

майбутнього врожаю у 2014 році (вх. № 1109/2 від 23.03.2015).          

Оборот за період з 01.01.2014 по 06.04.2015 – 20 742 065,75 грн, 

сальдо на кінець періоду – 20 742 065,75 грн (заборгованість на 

користь ПАТ «ДПЗКУ»).       

Проводить

ся 

перевірка 

 

81. Служб

ові 

особи 

СПП 

«Чайка

» 

4,3 млн. 

грн. 

ГУ КЗЕ СБ України вивчаються цивільно-правові та фінансово-

господарські взаємовідносини між ПАТ «ДПЗКУ» та СПП 

«Чайка» (код ЄДРПОУ 31372589) у сфері поставок зерна 

майбутнього врожаю у 2013-2014 роках (вх. № 1110/2 від 

23.03.2015)    Оборот за період з 01.01.2013 по 06.04.2015 – 

4 229 631,98 грн, сальдо на кінець періоду – 4 229 631,98 грн 

(заборгованість на користь ПАТ «ДПЗКУ»).        

Проводить

ся 

перевірка 

 

82. Служб

ові 

особи 

«ТОВ 

«КПК-

АГРОІ

НВЕСТ

» 

 

4 млн.73

0 тис. 

грн. 

          Директор ТОВ «КПК-АГРОІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 

37291385) Кучак Р.П. навмисно, зловживаючи своїм службовим 

становищем, з корисливих мотивів не виконав умови договору 

поставки майбутнього врожаю кукурудзи 3 класу в кількості 4 830 

тонн від 08.05.2014 № 86-К та частково повернув авансовий платіж 

(100 000 грн.), чим завдав ПАТ «ДПЗКУ» матеріальних збитків на 

суму  4 730 000 грн.   Оборот за період з 01.01.2014 по 20.04.2015 – 

12 175 099,15 грн, сальдо на кінець періоду – 7 414 156,71 грн. 

(заборгованість на користь ПАТ «ДПЗКУ»).        

Проводить

ся 

перевірка 

 

83. Служб

ові 

особи 

ТОВ 

«Н.Сто

ун-

Агро» 

 

4млн. 

грн. 

          Службові особи ТОВ «Н.Стоун-Агро» (код ЄДРПОУ 

36970000) навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з 

корисливих мотивів не виконали умови договору поставки 

майбутнього врожаю кукурудзи 3 класу в кількості 4 000 тонн від 

18.04.2014 № 5-К та не повернули авансовий платіж, чим завдали 

ПАТ «ДПЗКУ» матеріальних збитків на суму  4 000 000 грн. 

          Оборот за період з 01.01.2014 по 06.04.2015 – 10 437 302,37 

грн, сальдо на кінець періоду – 6 577 534,25 грн (заборгованість на 

користь ПАТ «ДПЗКУ»). 

 

Проводить

ся 

перевірка 

 

84. Служб

ові 

особи 

ТОВ 

«ХАСК

И-

ІНВЕС

Т» 

 7 млн. 

388 тис. 

грн. 

          Директор ТОВ «ХАСКИ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34343330) 

Унінець М.П. навмисно, зловживаючи своїм службовим 

становищем, з корисливих мотивів не виконав умови договору 

поставки майбутнього врожаю кукурудзи 3 класу в кількості 7 388 

тонн від 28.04.2014 № 44-К та не повернув авансовий платіж, чим 

завдав ПАТ «ДПЗКУ» матеріальних збитків на суму  7 388 000 грн. 

          Оборот за період з 01.01.2014 по 20.04.2015 – 14 517 420,00 

грн, сальдо на кінець періоду – 7 388 000,00 грн (заборгованість на 

користь ПАТ «ДПЗКУ»).        

Проводить

ся 

перевірка 

 



 

85. Служб

ові 

особи 

ТОВ 

«ТД 

«УКРА

ГРОСВ

ІТ» 

 

1млн. 73

0 тис. 

грн. 

          Директор ТОВ «ТД «УКРАГРОСВІТ» (код ЄДРПОУ 

37880091) Ластенко С.І. навмисно, зловживаючи своїм службовим 

становищем, з корисливих мотивів не виконав умови договору 

поставки майбутнього врожаю кукурудзи 3 класу в кількості 1 730 

тонн від 02.06.2014 № 144-К та не повернув авансовий платіж, чим 

завдав ПАТ «ДПЗКУ» матеріальних збитків на суму  1 730 000 грн. 

          Оборот за період з 01.01.2014 по 20.04.2015 – 2 563 717,81 

грн, сальдо на кінець періоду – 2 563 717,81 грн (заборгованість на 

користь ПАТ «ДПЗКУ»).        

 

Проводить

ся 

перевірка 

 

86. Служб

ові 

особи 

ТОВ 

«АГРО

-

РЕГІО

Н 

ЖИТО

МИР» 

 

2 млн. 

 645 тис. 

грн. 

          Директор ТОВ «АГРО-РЕГІОН ЖИТОМИР» (код 

ЄДРПОУ 36710901) Бекманюк С.Т. навмисно, зловживаючи своїм 

службовим становищем, з корисливих мотивів частково виконала 

умови договору поставки майбутнього врожаю кукурудзи 3 класу в 

кількості 2 889 тонн від 08.05.2014 № 89-К  (поставила лише 

134,791 тонни) та не повернула авансовий платіж, чим завдала ПАТ 

«ДПЗКУ» матеріальних збитків на суму  2 645 028,29 грн. 

          Оборот за період з 01.01.2014 по 20.04.2015 – 4 537 361,86 

грн, сальдо на кінець періоду – 4 293 390,15 грн (заборгованість на 

користь ПАТ «ДПЗКУ»).        

 

Проводить

ся 

перевірка 

 

87. Служб

ові 

особи 

ПП 

«ВІТА

ЛКОМ

» 

2 млн. 

 972 тис. 

грн. 

          Директор ПП «ВІТАЛКОМ» (код ЄДРПОУ 34223768) 

Кошіль О.Г. навмисно, зловживаючи своїм службовим 

становищем, з корисливих мотивів не виконав умови договору 

поставки майбутнього врожаю кукурудзи 3 класу в кількості 

2 971,5 тонн від 28.04.2014 № 46-К  та не повернув авансовий 

платіж, чим завдала ПАТ «ДПЗКУ» матеріальних збитків на суму  

2 971 500 грн. 

          Оборот за період з 01.01.2014 по 20.04.2015 – 7 799 922,90 

грн, сальдо на кінець періоду – 4 880 424,16 грн (заборгованість на 

користь ПАТ «ДПЗКУ»).        

 

Проводить

ся 

перевірка 

 

88. Служб

ові 

особи 

ПП 

«ЛІДЕ

Р СГУ» 

 5 млн. 

грн. 

          Директор ПП «ЛІДЕР СГУ» (код ЄДРПОУ 38743923) 

Криворучко П.В. навмисно, зловживаючи своїм службовим 

становищем, з корисливих мотивів не виконав умови договору 

поставки майбутнього врожаю кукурудзи 3 класу в кількості 5 000 

тонн від 07.05.2014 № 78-К  та не повернув авансовий платіж, чим 

завдала ПАТ «ДПЗКУ» матеріальних збитків на суму  5 000 000 

грн. 

          Оборот за період з 01.01.2014 по 22.04.2015 – 8 190 273,97 

грн, сальдо на кінець періоду – 8 190 273,97 грн (заборгованість на 

користь ПАТ «ДПЗКУ»).        

          УСБУ в Черкаській області також вивчаються 

взаємовідносини між ПАТ «ДПЗКУ» та ПП «Лідер» у сфері 

поставок зерна майбутнього врожаю (вх. № 1508/2 від 20.04.2015). 

Проводить

ся 

перевірка 

 

89. Служб

ові 

особи 

ТОВ 

«Старо

олексан

дрівка» 

 

714,1 

тис. грн. 

          Директор ТОВ «Староолександрівка» (код ЄДРПОУ 

37968411) Давидюк В.В. та засновник і головний бухгалтер цього 

товариства  Лігун С.В. навмисно, зловживаючи своїм службовим 

становищем, з корисливих мотивів частково виконали умови 

договору поставки майбутнього врожаю кукурудзи 3 класу в 

кількості 2 000 тонн від 28.04.2014 № 43-К (поставили лише 

710,454 тонни)  та не повернули авансовий платіж, чим завдали 

ПАТ «ДПЗКУ» матеріальних збитків на суму  714 078,26 грн.      

Оборот за період з 01.01.2014 по 23.04.2015 – 3 042 413,43 грн, 

сальдо на кінець періоду – 1 756 491,69 грн (заборгованість на 

користь ПАТ «ДПЗКУ»).       

Проводить

ся 

перевірка 

 



90. Служб

ові 

особи 

ФГ 

«Лорен

ц» 

 5 млн. 

216 тис. 

грн. 

          Директор ФГ «Лоренц» (код ЄДРПОУ 34471841) 

Льоринець О.Ф. навмисно, зловживаючи своїм службовим 

становищем, з корисливих мотивів не виконав умови договору 

поставки майбутнього врожаю кукурудзи 3 класу в кількості 5 216 

тонн від 19.06.2014 № 164-К та не повернули авансовий платіж, 

чим завдали ПАТ «ДПЗКУ» матеріальних збитків на суму  5 216 

000 грн. 

          Оборот за період з 01.01.2014 по 27.04.2015 – 6 161 092,24 

грн, сальдо на кінець періоду – 6 161 092,92 грн (заборгованість на 

користь ПАТ «ДПЗКУ»).       

 

Проводить

ся 

перевірка 

 

91. Служб

ові 

особи 

ТОВ 

«Агроп

ромисл

ова 

компан

ія 

«Докуч

аєвські 

чорноз

еми» 

13,5 млн. 

грн. 

   Кримінальне провадження №   1201517018000238 від 22.04.2015 

Службові особи ТОВ «Агропромислова компанія «Докучаєвські 

чорноземи» (код ЄДРПОУ 34274875) привласнили або 

розтратили 13 495,352 тонни кукурудзи 3 класу, яку було 

передано їм на зберігання ПАТ «ДПЗКУ» за договором 

складського зберігання сільськогосподарської продукції від 

18.07.2014 № 15/253.          Оборот за період з 01.01.2014 по 

27.04.2015 – 70 039 325,37  грн, сальдо на кінець періоду – 

17 592,63 грн (заборгованість на користь ПАТ «ДПЗКУ»).  

ГСУ 

УМВС 

України в 

Полтавсь

кій 

області. 

23.04.2015

р. 

(Денисенк

ом А.С.) 

на 

підставі  

ч. 1 ст. 

284  

КПК 

України 

Скарга 

слідчому 

судді 

Карлівсь

кого 

районног

о суду 

Полтавс

ької 

області 

та 

генераль

ну 

прокура

туру 

України 

від 8 

травня 

2015р. 

92. Служб

ові 

особи 

ТОВ 

«ХАСК

И-

ІНВЕС

Т» 

7  

млн.388 

тис.  грн. 

     Кримінальне провадження  № 12015100000000383 від 21.04.2015 

за ознаками ч. 5 ст. 191 КК України про те, що  директор ТОВ 

«ХАСКИ-ІНВЕСТ» (код ЄДРПОУ 34343330) Унінець М.П. 

навмисно, зловживаючи своїм службовим становищем, з 

корисливих мотивів не виконав умови договору поставки 

майбутнього врожаю кукурудзи 3 класу в кількості 7 388 тонн від 

28.04.2014 № 44-К та не повернув авансовий платіж, чим завдав 

ПАТ «ДПЗКУ» матеріальних збитків на суму  7 388 000 грн – 

розслідується СУ ГУ МВСУ в м. Києві. 

          Оборот за період з 01.01.2014 по 20.04.2015 – 14 517 420,00 

грн, сальдо на кінець періоду – 7 388 000,00 грн (заборгованість на 

користь ПАТ «ДПЗКУ»).      

 

Досудове 

слідство 

 

93. Служб

ові 

особи 

СТОВ 

«Агроф

ірма 

«Ясенів

ська» 

 8 

млн. 800 

тис. грн. 

           Директор СТОВ «Агрофірма «Ясенівська» (код ЄДРПОУ 

30798692) Мамалата Д.В. навмисно, зловживаючи своїм 

службовим становищем, з корисливих мотивів не виконав умови 

договору поставки майбутнього врожаю кукурудзи 3 класу в 

кількості 8 800 тонн від 18.04.2014 № 24-К та не повернув 

авансовий платіж, чим завдав ПАТ «ДПЗКУ» матеріальних збитків 

на суму  5 216 000 грн.          Оборот за період з 01.01.2014 по 

06.05.2015 – 24 859 480,77 грн, сальдо на кінець періоду – 13 743 

430,14 грн (заборгованість на користь ПАТ «ДПЗКУ»).       

  

94 Служб

ові 

особи 

філії 

ПАТ 

«ДПЗК

У» 

«Сахно

вщинсь

кий 

елевато

р» 

біля 10 

млн. грн. 

Повідомлення про злочин в ГУМВС України у Харківській області 

від 28.04.2015р.  по факту нестачі насіння соняшника в кількості 

біля 1 000 (однієї тис.) тон., орієнтованою вартістю 10 000 000 

(десять мільйонів гривень), який у відповідності до договору 

зберігання зерна від 26 червня 2014 р. №1-5/6 з ТОВ «Кернел-

Трейд» знаходився на зберіганні на філії ПАТ «ДПЗКУ» 

«Сахновщинський елеватор 

Досудове 

слідство 

 



95 службо

ві 

особи 

ПАТ 

«ДПЗК

У 

458,3 

тис. 

доларів 

США 

Кримінальне провадження  № 22015000000000097 СУ ГУ МВСУ  

в м. Києві (майор міліції Терьохін Д.Г. ) від 23.03.2015 за 

ознаками ч. 5 ст. 191 КК України про те, що службові особи 

ПАТ «ДПЗКУ», зловживаючи своїм службовим становищем, 

вчинили розтрату грошових коштів корпорації в сумі 458 293,85 

доларів США, що призвело до нанесення збитків державі в 

особливо великих розмірах (вх. № 1992/2 від 05.05.2015). 

Досудове 

слідство 

 

96 Невідо

мі 

особи  

5,3 млн. 

грн. 

 Кримінальне провадження № 12014150200000258 РЗСГД СУ 

УМВСУ 

 в Миколаївській області  від 22.07.2014 за ознаками ч. 4 ст. 190 

КК України про те, що невідомі особи, діючи від імені ПАТ 

«ДПЗКУ», в липні 2014 року здійснили ряд дій з оформлення та 

виконання договору, за умови якого ФГ «Рідний край – В» 

поставило на адресу ПАТ «ДПЗКУ» зерно пшениці на суму 5 258 

840 грн. У подальшому вказаними особами в м. Києві за 

підробленими документами ФГ «Рідний край – В»  було 

відкрито розрахунковий рахунок у Солом’янській філії 

Райффайзенбанку «Аваль», на який ПАТ «ДПЗКУ» безпідставно 

перераховано кошти як сплату за поставлену 

сільгосппродукцію. У результаті зазначені особи шахрайським 

шляхом заволоділи коштами ФГ «Рідний край – В» в сумі 5 258 

840 грн. (вх. № 1462/2 від 16.04.2015).           

Досудове 

слідство 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток№5 

 

Порівняльна таблиця 

до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України   

щодо запобігання порушенням у сфері  державних  закупівель" 

 

Зміст положення (норми) чинного 

законодавства 

 (Існуюча редакція) 

Зміст відповідного положення (норми) 

проекту акта  

(Нова редакція) 

 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

Стаття 38. Строки накладення 

адміністративного стягнення  

… 

 

Адміністративне стягнення за вчинення 

корупційного правопорушення може бути 

накладено протягом трьох місяців з дня 

виявлення, але не пізніше одного року з дня 

його вчинення. Адміністративне стягнення за 

вчинення правопорушення, передбаченого 

статтею 164 
14 

цього Кодексу, може бути 

накладено протягом трьох місяців з дня 

виявлення, але не пізніше двох років з дня 

його вчинення.  

Стаття 38. Строки накладення 

адміністративного стягнення  

 

…. 

Адміністративне стягнення за вчинення 

корупційного правопорушення може бути 

накладено протягом трьох місяців з дня 

виявлення, але не пізніше одного року з дня 

його вчинення. Адміністративне стягнення 

за вчинення правопорушення, передбаченого 

статтею 164 
14 

цього Кодексу, може бути 

накладено протягом трьох місяців з дня 

виявлення, але не пізніше двох років з дня 

його вчинення. Адміністративне стягнення 

за вчинення правопорушення, 

передбаченого статтею 164
2
 цього 

Кодексу, може бути накладено протягом 

двох місяців з дня виявлення, але не 

пізніше двох років з дня його вчинення. 

Адміністративне стягнення за вчинення 

правопорушення, передбаченого статтею 

164
12

 цього Кодексу, може бути накладено 

протягом трьох місяців з дня виявлення, 

але не пізніше двох років з дня його 

вчинення. 

Стаття 164
2
. Порушення законодавства з 

фінансових питань  

 

Приховування в обліку валютних та 

інших доходів, непродуктивних витрат і 

збитків, відсутність бухгалтерського обліку 

або ведення його з порушенням установленого 

порядку, внесення неправдивих даних до 

фінансової звітності, неподання фінансової 

звітності, несвоєчасне або неякісне 

проведення інвентаризацій грошових коштів і 

матеріальних цінностей, несвоєчасне подання 

на розгляд, погодження або затвердження 

річного фінансового плану підприємства 

державного сектору економіки та звіту про 

його виконання, перешкоджання працівникам 

органу державного фінансового контролю у 

проведенні ревізій та перевірок, невжиття 

Стаття 164
2
. Порушення законодавства з 

фінансових питань  

 

          Відсутність бухгалтерського обліку, 

його неналежна організація або ведення з 

порушенням установленого порядку, 

несвоєчасне складання первинних 

документів, регістрів бухгалтерського 

обліку, внесення неправдивих даних до 

фінансової звітності, первинних 

документів чи регістрів бухгалтерського 

обліку, неподання фінансової чи 

бюджетної звітності, несвоєчасне або 

неякісне проведення інвентаризацій, 

несвоєчасне подання на розгляд, 

погодження або затвердження річного 

фінансового плану підприємства 

державного сектору економіки та звіту 



заходів щодо відшкодування з винних осіб 

збитків від недостач, розтрат, крадіжок і 

безгосподарності,- 

…… 

  

 

 

про його виконання, невиконання 

законних вимог посадових осіб органу 

державного фінансового контролю, 

перешкоджання працівникам органу 

державного фінансового контролю у 

проведенні ревізій, перевірок державних 

закупівель, державного фінансового 

аудиту, зустрічних звірок, не усунення в 

установлений органом державного 

фінансового контролю строк виявлених 

недоліків і порушень,- 

…….. 

Стаття 164
14

. Порушення 

законодавства про здійснення 

закупівлі товарів, робіт і послуг за 

державні кошти 

Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за 

державні кошти без застосування визначених 

законом процедур; застосування процедур 

закупівлі з порушенням законодавства про 

здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за 

державні кошти, в тому числі оформлення 

документації конкурсних торгів 

(кваліфікаційної документації) з порушенням 

законодавства про здійснення закупівлі 

товарів, робіт і послуг за державні кошти, 

оцінка пропозицій конкурсних торгів 

(кваліфікаційних пропозицій) не за критеріями 

та методикою оцінки для визначення 

найкращої пропозиції конкурсних торгів 

(кваліфікаційної пропозиції), що міститься у 

документації конкурсних торгів 

(кваліфікаційній документації), укладення з 

учасником, що став переможцем торгів, 

договору про закупівлю товарів, робіт і послуг 

за державні кошти за цінами і обсягами, які не 

відповідають вимогам документації 

конкурсних торгів (кваліфікаційної 

документації); неоприлюднення або 

порушення порядку оприлюднення інформації 

щодо закупівлі товарів, робіт і послуг за 

державні кошти відповідно до вимог 

законодавства, неподання в установленому 

порядку звіту про результати здійснення 

процедури закупівлі товарів, робіт і послуг, 

відображення недостовірних відомостей у звіті 

про результати здійснення зазначеної 

процедури; ненадання інформації, документів 

Стаття 164
14

. Порушення законодавства 

про здійснення закупівлі товарів, робіт і 

послуг за державні кошти 

Здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг 

за державні кошти без застосування 

визначених законом процедур; застосування 

процедур закупівлі з порушенням 

законодавства про здійснення закупівлі 

товарів, робіт і послуг за державні кошти, в 

тому числі оформлення документації 

конкурсних торгів (кваліфікаційної 

документації) з порушенням законодавства 

про здійснення закупівлі товарів, робіт і 

послуг за державні кошти, оцінка пропозицій 

конкурсних торгів (кваліфікаційних 

пропозицій) не за критеріями та методикою 

оцінки для визначення найкращої пропозиції 

конкурсних торгів (кваліфікаційної 

пропозиції), що міститься у документації 

конкурсних торгів (кваліфікаційній 

документації), укладення з учасником, що 

став переможцем торгів, договору про 

закупівлю товарів, робіт і послуг за державні 

кошти за цінами і обсягами, які не 

відповідають вимогам документації 

конкурсних торгів (кваліфікаційної 

документації) або якщо відомості про 

учасника містяться в Реєстрі суб’єктів 

господарювання, щодо яких встановлені 

факти непрозорого ведення фінансово-

господарської діяльності під час 

виконання договорів про державні 

закупівлі; неоприлюднення або порушення 

порядку оприлюднення інформації щодо 

закупівлі товарів, робіт і послуг за державні 

кошти відповідно до вимог законодавства, 



та матеріалів у випадках, передбачених 

законом - 

……. 

неподання в установленому порядку звіту 

про результати здійснення процедури 

закупівлі товарів, робіт і послуг, 

відображення недостовірних відомостей у 

звіті про результати здійснення зазначеної 

процедури; ненадання інформації, 

документів та матеріалів у випадках, 

передбачених законом - 

…….. 

      

        Стаття 234
1
. Органи державного 

фінансового контролю  

 

Органи державного фінансового 

контролю розглядають справи про 

адміністративні правопорушення, пов'язані з 

порушенням законодавства з фінансових 

питань (стаття 164 2), порушенням порядку 

припинення юридичної особи (частини третя - 

шоста статті 166 6).  

 

Від імені органів державного фінансового 

контролю розглядати справи про 

адміністративні правопорушення і накладати 

адміністративні стягнення мають право: 

керівник центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері 

державного фінансового контролю, його 

заступники, а також інші уповноважені 

керівником посадові особи цього органу. 

Стаття 234
1
. Органи державного фінансового 

контролю  

 

       Органи державного фінансового 

контролю розглядають справи про 

адміністративні правопорушення, пов'язані з 

порушенням законодавства з фінансових 

питань (стаття 164 2), порушенням порядку 

припинення юридичної особи (частини третя 

- шоста статті 166 6).  

 

       Від імені органів державного 

фінансового контролю розглядати справи 

про адміністративні правопорушення і 

накладати адміністративні стягнення 

мають право керівники органів 

державного фінансового контролю та їх 

заступники 

 

 

 

Закон України "Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в 

Україні" 

 

Стаття 5. Перевірка державних закупівель 

Перевірка державних закупівель полягає у 

документальному та фактичному аналізі 

дотримання підконтрольними установами 

законодавства про державні закупівлі та 

проводиться органом державного фінансового 

контролю на всіх стадіях державних 

закупівель. Результати перевірки державних 

закупівель викладаються в акті. 

Контроль за дотриманням законодавства щодо 

закупівель здійснюється як у порядку 

проведення перевірки державних закупівель, 

так і під час державного фінансового аудиту 

та інспектування. 

Стаття 5. Перевірка державних закупівель 

Перевірка державних закупівель полягає у 

документальному та фактичному аналізі 

дотримання підконтрольними установами 

законодавства про державні закупівлі та 

проводиться органом державного 

фінансового контролю на всіх стадіях 

державних закупівель та здійсненні 

моніторингу державних закупівель. 
Результати документальної та фактичної 

перевірки державних закупівель 

викладаються в акті. 

Контроль за дотриманням законодавства 

щодо закупівель здійснюється як у порядку 

проведення перевірки державних закупівель, 

так і під час державного фінансового аудиту 

та інспектування. 



Стаття 10. Права органу державного 

фінансового контролю  

 

Органу державного фінансового контролю 

надається право…. 

 

 

7) пред'являти керівникам та іншим особам 

підприємств, установ та організацій, що 

контролюються, обов'язкові до виконання 

вимоги щодо усунення виявлених порушень 

законодавства, вилучати в судовому порядку 

до бюджету виявлені ревізіями приховані і 

занижені валютні та інші платежі, ставити 

перед відповідними органами питання про 

припинення бюджетного фінансування і 

кредитування, якщо отримані підприємствами, 

установами та організаціями кошти і позички 

використовуються з порушенням чинного 

законодавства; 

 

 

    9) накладати у випадках, передбачених 

законодавчими актами, на керівників та інших 

службових осіб підконтрольних установ 

адміністративні стягнення;  

 

 

11) одержувати від державних органів та 

органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ, організацій усіх форм 

власності, інших юридичних осіб та їх 

посадових осіб, фізичних осіб - підприємців 

інформацію, документи і матеріали, необхідні 

для виконання покладених на нього завдань; 

 

 

 

 

 

12) проводити на підприємствах, в 

установах та організаціях зустрічні звірки з 

метою документального та фактичного 

підтвердження виду, обсягу і якості операцій 

та розрахунків для з'ясування їх реальності та 

повноти відображення в обліку підприємства, 

установи та організації, що контролюється; 

 

Стаття 10. Права органу державного 

фінансового контролю  

 

Органу державного фінансового 

контролю надається право…. 

 

 

7) пред'являти  керівникам  та  іншим  

особам  підприємств, установ та організацій, 

що контролюються, обов'язкові до 

виконання вимоги щодо усунення виявлених 

порушень законодавства, у тому числі за 

результатами здійснення моніторингу 

державних закупівель, вилучати в 

судовому   порядку  до  бюджету  виявлені  

ревізіями  приховані  і занижені  валютні  та  

інші  платежі,  ставити  перед відповідними 

органами   питання   про   припинення  

бюджетного  фінансування  і кредитування,   

якщо   отримані   підприємствами,   

установами  та організаціями   кошти  і  

позички  використовуються  з  порушенням 

чинного законодавства; 

     

9) накладати у випадках, передбачених 

законодавчими актами, адміністративні 

стягнення;  

 

 

 

11) одержувати безоплатно від 

державних органів та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, 

організацій усіх форм власності, інших 

юридичних осіб та їх посадових осіб, 

фізичних осіб - підприємців інформацію, у 

тому числі персональні дані, а також 
документи і матеріали, необхідні для 

виконання покладених на нього завдань. 

Одержання персональних даних у зв'язку 

з виконанням органом державного 

фінансового контролю покладених на 

нього повноважень здійснюється без згоди 

суб'єкта персональних даних або 

уповноваженої ним особи; 
 

12) проводити на підприємствах, в 

установах та організаціях, в інших 

юридичних особах, у фізичних осіб-

підприємців, які були задіяні у виконанні 

робіт, постачанні товарів та наданні 

послуг, зустрічні звірки з метою 

документального та фактичного 

підтвердження виду, обсягу і якості 



операцій та розрахунків для з'ясування їх 

реальності та повноти відображення в 

обліку підприємства, установи, 

організації, що контролюється; 

Стаття 11. Проведення ревізій органами 

державного фінансового контролю 

 

…..Проведення ревізій органами 

державного фінансового контролю не повинно 

порушувати нормального режиму роботи 

підконтрольних установ та інших суб'єктів 

господарської діяльності. 

Зустрічні звірки, які проводяться органами 

державного фінансового контролю, не є 

контрольними заходами і проводяться у разі 

виникнення потреби у їх проведенні на 

підставі направлення, виписаного керівником 

органу державного фінансового контролю. …. 

Стаття 11. Проведення ревізій органами 

державного фінансового контролю 

 

…..Проведення ревізій органами 

державного фінансового контролю не 

повинно порушувати нормального режиму 

роботи підконтрольних установ та інших 

суб'єктів господарської діяльності. 

Керівник   підприємства, установи  чи  

організації, що контролюється, забезпечує   

працівникам органу державного 

фінансового контролю місце  для роботи,  

створення  умов  для  зберігання  

документів,  можливість користування  

зв'язком,  комп'ютерною,  

розмножувальною  та  іншою технікою,  а  

також  забезпечує надання інформації та 

документів, необхідних для проведення 

ревізії і зустрічних звірок.  

Зустрічні звірки, які проводяться 

органами державного фінансового контролю, 

не є контрольними заходами і проводяться у 

разі виникнення потреби у їх проведенні на 

підставі направлення, виписаного 

керівником органу державного фінансового 

контролю. 

Стаття 14. Взаємовідносини органу 

державного фінансового контролю з 

правоохоронними органами 

 

Працівники правоохоронних органів 

зобов'язані сприяти службовим особам органу 

державного фінансового контролю у 

виконанні їх обов'язків. У разі недопущення 

працівників державної органу державного 

Стаття 14. Взаємовідносини органу 

державного фінансового контролю з 

правоохоронними органами 

Працівники правоохоронних органів 

зобов'язані сприяти службовим особам 

органу державного фінансового контролю 

у виконанні їх обов'язків. У разі 

недопущення працівників органу 

державного фінансового контролю на 



фінансового контролю на територію 

підприємства, установи, організації, відмови у 

наданні документів для ревізії та будь-якої 

іншої протиправної дії органи міліції на 

прохання цих осіб зобов'язані негайно вжити 

відповідних заходів для припинення такої 

протидії, забезпечити нормальне проведення 

ревізії, охорону працівників органу 

державного фінансового контролю, 

документів та матеріалів, що перевіряються, а 

також вжити заходів для притягнення винних 

осіб до встановленої законом 

відповідальності. 

територію підприємства, установи, 

організації, відмови у наданні документів 

під час проведення державного 

фінансового контролю чи зустрічної 

звірки та будь-якої іншої протиправної дії 

органи міліції зобов'язані протягом 5 днів 

з моменту отримання відповідного  

звернення вжити заходів для припинення 

такої протидії, забезпечити безперешкодне 

проведення державного фінансового 

контролю чи зустрічної звірки, охорону 

працівників органу державного 

фінансового контролю, документів та 

матеріалів, що перевіряються, а також 

вжити заходів для притягнення винних 

осіб до встановленої законом 

відповідальності 

 

Закон України "Про здійснення державних закупівель " 

 

Стаття 8. Уповноважений орган та орган 

оскарження 

1. Основними функціями Уповноваженого 

органу є: 

1) розроблення і затвердження 

нормативно-правових актів, необхідних для 

виконання цього Закону; 

2) моніторинг закупівель; 

3) подання Кабінету Міністрів України 

пропозицій щодо визначення генерального 

замовника; 

4) підготовка та подання до Кабінету 

Міністрів України, Рахункової палати 

квартальних звітів про стан закупівель; 

5) узагальнення практики здійснення 

закупівель, у тому числі міжнародної; 

6) вивчення, узагальнення та поширення 

світового досвіду з питань закупівель; 

7) забезпечення функціонування 

безоплатного веб-порталу Уповноваженого 

органу; 

8) взаємодія з громадськістю та 

проведення громадських слухань з питань 

удосконалення системи державних закупівель; 

9) організація нарад та семінарів з питань 

закупівель; 

10) надання безоплатної методологічної 

допомоги замовникам та надання відповідей з 

Стаття 8. Уповноважений орган та 

орган оскарження 

1. Основними функціями 

Уповноваженого органу є: 

1) розроблення і затвердження 

нормативно-правових актів, необхідних для 

виконання цього Закону; 

2) моніторинг закупівель; 

3) подання Кабінету Міністрів України 

пропозицій щодо визначення генерального 

замовника; 

4) підготовка та подання до Кабінету 

Міністрів України, Рахункової палати 

квартальних звітів про стан закупівель; 

5) узагальнення практики здійснення 

закупівель, у тому числі міжнародної; 

6) вивчення, узагальнення та поширення 

світового досвіду з питань закупівель; 

7) забезпечення функціонування 

безоплатного веб-порталу Уповноваженого 

органу; 

8) взаємодія з громадськістю та 

проведення громадських слухань з питань 

удосконалення системи державних 

закупівель; 

9) організація нарад та семінарів з 

питань закупівель; 

10) надання безоплатної методологічної 



питань державних закупівель на запити 

зацікавлених осіб. Відповіді на запити носять 

виключно рекомендаційний характер; 

11) міжнародне співробітництво у сфері 

закупівель; 

12) розроблення та затвердження: 

стандартної документації конкурсних 

торгів; 

типового положення про комітет з 

конкурсних торгів; 

порядку визначення предмета закупівлі; 

порядку здійснення моніторингу 

закупівель; 

порядку розміщення інформації; 

форм: 

       річного плану закупівель; 

       …… 

 

 

 

 

 

 

 

18) вжиття заходів щодо забезпечення 

ефективного та раціонального використання 

бюджетних коштів, максимальної їх економії 

під час здійснення державних закупівель; 

19) інформування громадськості про 

політику та правила державних закупівель. 

допомоги замовникам та надання відповідей 

з питань державних закупівель на запити 

зацікавлених осіб. Відповіді на запити 

носять виключно рекомендаційний характер; 

11) міжнародне співробітництво у сфері 

закупівель; 

12) розроблення та затвердження: 

стандартної документації конкурсних 

торгів; 

типового положення про комітет з 

конкурсних торгів; 

порядку визначення предмета закупівлі; 

порядку здійснення моніторингу 

закупівель; 

порядку розміщення інформації; 

порядку ведення Реєстру суб’єктів 

господарювання, щодо яких встановлені 

факти непрозорого ведення фінансово-

господарської діяльності під час 

виконання договорів про державні 

закупівлі; 

критеріїв непрозорого ведення 

фінансово-господарської діяльності під 

час виконання договорів про державні 

закупівлі; 

форм: 

       річного плану закупівель; 

       ……. 

18) вжиття заходів щодо забезпечення 

ефективного та раціонального використання 

бюджетних коштів, максимальної їх економії 

під час здійснення державних закупівель; 

19) інформування громадськості про 

політику та правила державних закупівель; 

20) забезпечення функціонування 

Реєстру суб’єктів господарювання, щодо 

яких встановлені факти непрозорого 

ведення фінансово-господарської 

діяльності під час виконання договорів 

про державні закупівлі 

Стаття 17. Відмова в участі у процедурі 

закупівлі  

1. Замовник приймає рішення про відмову 

учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в 

участі у процедурі закупівлі, попередній 

кваліфікації учасників та зобов’язаний 

відхилити пропозицію конкурсних торгів 

(кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника 

Стаття 17. Відмова в участі у процедурі 

закупівлі  

1. Замовник приймає рішення про 

відмову учаснику, учаснику попередньої 

кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, 

попередній кваліфікації учасників та 

зобов’язаний відхилити пропозицію 

конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову 



(учасника попередньої кваліфікації) у разі, 

якщо: 

1) він має незаперечні докази того, що 

учасник або учасник попередньої кваліфікації 

пропонує, дає або погоджується дати прямо чи 

опосередковано будь-якій посадовій особі 

замовника, іншого державного органу 

винагороду в будь-якій формі (пропозиція 

щодо найму на роботу, цінна річ, послуга 

тощо) з метою вплинути на прийняття 

рішення щодо визначення переможця 

процедури закупівлі або застосування 

замовником певної процедури закупівлі; 

1
1
) відомості про юридичну особу, яка є 

учасником або учасником попередньої 

кваліфікації, внесено до Єдиного державного 

реєстру осіб, які вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення, або 

зазначена юридична особа не має 

антикорупційної програми чи уповноваженого 

з антикорупційної програми юридичної особи 

у випадку, коли вони є обов’язковими 

відповідно до закону; 

….. 

пропозицію) учасника (учасника 

попередньої кваліфікації) у разі, якщо: 

1) він має незаперечні докази того, що 

учасник або учасник попередньої 

кваліфікації пропонує, дає або погоджується 

дати прямо чи опосередковано будь-якій 

посадовій особі замовника, іншого 

державного органу винагороду в будь-якій 

формі (пропозиція щодо найму на роботу, 

цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути 

на прийняття рішення щодо визначення 

переможця процедури закупівлі або 

застосування замовником певної процедури 

закупівлі; 

1
1
) відомості про юридичну особу, яка є 

учасником або учасником попередньої 

кваліфікації, внесено до Єдиного державного 

реєстру осіб, які вчинили корупційні або 

пов’язані з корупцією правопорушення, або 

зазначена юридична особа не має 

антикорупційної програми чи 

уповноваженого з антикорупційної програми 

юридичної особи у випадку, коли вони є 

обов’язковими відповідно до закону; 

1
2
) відомості про юридичну особу, яка 

є учасником або учасником попередньої 

кваліфікації, внесено до Реєстру суб’єктів 

господарювання, щодо яких встановлені 

факти непрозорого ведення фінансово-

господарської діяльності під час 

виконання договорів про державні 

закупівлі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток№6 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ляшенко 

Олександр Володимирович 

Директор Газопромислового управління 

«Полтавагазвидобування» 

 (філія ПАТ «Укргазвидобування») 

 
Депутат Полтавської обласної 

ради (з 2010 року), обраний по 28-му 

мажоритарному округу від Партії 

Регіонів. На даний час входить у 

депутатську групу «Промисловці 

Полтавщини», члени якої усі 

колишні висуванці Партії Регіонів 

 

Голова Наглядової Ради 

Благодійного фонду «Духовне 

відродження Батьківщини» 

 

Гадяцька РДА 

Диканська РДА 

Управління з питань надзвичайних 

ситуацій та у спрвах захисту населення 

від наслідків ЧАЕС Полтавської ОДА 
ТОВ «Фаворит Систем» 

(здійснює спільну діяльність з ПАТ 

«Украгазвидобування») 

За рахунок витрат на 

спільну діяльність 

надано благодійну 

допомогу: у 2013 р. – 

50 тис. грн., у січні-

травні 2014 року – 50 

тис. грн.. 

 

Усього 

надано 

благодійної 

допомоги на 

суму 984 тис. 

200 грн. 



 

 

 


