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Вих. № 258 

Від 03 серпня 2021 року 

Міністерство інфраструктури України 

01135 Київ, проспект Перемоги, 14 

 

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України 

з питань розслідування можливих протиправних дій 

представників органів державної влади та інших осіб,  

що могли сприяти порушенню державного суверенітету,  

територіальної цілісності та недоторканності України і  

становити загрозу національній безпеці України  

01008, м. Київ,  вул. Михайла Грушевського, 5  

 

Федерація роботодавців України 

01030, м. Київ, вул. Михайла Коцюбинського, 1 

 

Філія «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» 

1032,  м. Київ,  вул.  Симона  Петлюри, 21а. 

 

 

Вимушені звернутись до Вас та повідомити про корупційні схеми і порушення чинного 

законодавства посадовими особами ФІЛІЇ «ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА» 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» (надалі також – «філія ЦЗВ 

УЗ»), з проханням втрутитись в ситуацію та вжити заходів, щодо припинення порушення 

законодавства з боку посадових осіб філії ЦЗВ УЗ, з метою та проведення аукціону на 

добросовісних конкурентних умовах та максимального економічного ефекту для держави. 

 

Так, в період 02-04 червня 2021 року, ФІЛІЄЮ «ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИРОБНИЦТВА» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ" було 

оголошено закупівлі: 

 

1. UA-2021-06-03-010925-b, на закупівлю комплектів постільної білизни з бязі, 

очікуваною вартістю - 14 285 208 грн. з ПДВ. 

Пропозиції в дану закупівлю подано компаніями: 

- ТОВ «ЄВРОКЛІНСЕРВІС» 

- ТОВ «Українська швейна фабрика» 

- ТОВ «ТК-Домашній Текстиль» 

 

2. UA-2021-06-02-005918-c на закупівлю комплектів постільної білизни з бязі, 

очікуваною вартістю  - 14 595 756 грн. з ПДВ. 

Пропозиції в дану закупівлю подано компаніями: 

- ТОВ «ТЕКСТИЛЬ-РІВНЕ» 

- ТОВ «Українська швейна фабрика» 
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- ТОВ «ТК-Домашній Текстиль» 

 

3. UA-2021-06-02-011043-b на закупівлю комплектів постільної білизни з бязі, 

очікуваною вартістю - 14 595 756 грн. з ПДВ. 

Пропозиції в дану закупівлю подано компаніями: 

- ТОВ «ТЕКСТИЛЬ-РІВНЕ» 

- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МІК» 

- ТОВ «ЄВРОКЛІНСЕРВІС» 

- ТОВ «Українська швейна фабрика» 

- ТОВ «ТК-Домашній Текстиль» 

 

4. UA-2021-06-04-004099-c на закупівлю комплектів постільної білизни з сатину, 

очікуваною вартістю  - 7 221 420 грн. з ПДВ. 

Пропозиції в дану закупівлю подано компаніями: 

- ТОВ «ТЕКСТИЛЬ-РІВНЕ» 

- ТОВ «Українська швейна фабрика» 

- ТОВ «ТК-Домашній Текстиль» 

 

30 липня 2021 року ФІЛІЯ «ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА» 

АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» відхилила пропозиції учасника 

ТОВ «ТК-Домашній текстиль» у всіх чотирьох закупівлях, з однієї причини: 

«Не відповідає вимогам тендерної документації, а саме: на виконання вимоги п.п.2.2. 

п.2 «Документи щодо підтвердження виконання» Додатку 1 тендерної документації «Вимоги до 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі», учасником надано скановану копію 

ДСТУ 3119-95 не в повному обсязі, відсутня друга сторінка ДСТУ. Тендерна пропозиція 

відхилена на підставі: - абзацу 2 пункту 2 частини першої статті 31 Закону України «Про 

публічні закупівлі»: тендерна пропозиція учасника не відповідає умовам технічної специфікації 

та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації». 

Така підстава дискваліфікації учасника ТОВ «ТК-Домашній текстиль» є не законною, та 

порушує принципи здійснення закупівель, а саме недискримінація учасників, відкритість та 

прозорість на всіх стадіях закупівель, добросовісна конкуренція, максимальна економія та 

ефективність виходячи з наступного: 

 

 По-перше, друга сторінка ДСТУ 3119-95, містить частину переліку стандартів на які є 

посилання в стандарті, не носить жодної важливої інформації, розділ має назву «2. Нормативні 

посилання. У цьому стандарті є посилання на стандарти: ... ». 

Тобто, на другій сторінці викладено ТІЛЬКИ перелік нормативних посилань на 

стандарти, які в подальшому використовуються в цьому стандарті. Помилка недозавантаження 

учасником ТОВ «ТК-Домашній текстиль» в складі пропозицій другої сторінки ДСТУ 3119-95 

виключно технічна, пов'язана із захопленням автоподатчиком сканеру одночасно двох аркушів. 

Цілком очевидно, що учасник ТОВ «ТК-Домашній текстиль» не мав жодного наміру спотворити 

інформацію тендерної пропозиції і дана помилка не впливає на тендерну пропозицію в цілому.  

Крім того, ДСТУ 3119-95 є загальнодержавним стандартом і є у вільному доступі в 

інтернеті та перевіряється через пошуковий запит. До того ж цілком зрозуміло, що зміст ДСТУ 

3119-95 «Білизна постільна» замовнику добре відомий, а сам документ є  у його розпорядженні,  

бо технічні вимоги замовника, який здійснює закупівлю постільної білизни на регулярній основі,  

орієнтовані згідно Додатку № 1 Тендерної документації саме на цей ДСТУ. 

 

По-друге, Замовник ЦЗВ УЗ в своїх тендерних документаціях встановив в пункті 5.3. 

розділу 5 ТД, що формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов’язані з 

оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст пропозиції, а саме - технічні 

помилки та описки. 
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Технічні помилки та описки будуть сприйматися замовником, як формальна (несуттєва) 

помилка в разі, якщо така помилка не призводить до значного спотворення інформації, 

допущена очевидно не навмисно та не з метою надання недостовірної інформації, та при 

умові, що при комплексному розгляді документів можливо встановити інформацію, яка 

відповідає дійсності, та встановити, що така помилка не навмисна. 

При цьому, Замовник саме до учасника ТОВ «ТК-Домашній текстиль» не застосував 

принцип формальних помилок. 

 

По-трете, всіх інших учасників допущено до аукціону не дивлячись на те, що їх 

пропозиції мають невідповідності умовам Тендерних документацій. 

Так, наприклад, учасник ТОВ «МІК» в складі своєї пропозиції надав висновок державної  

санітарно-епідеміологічної служби від 21.07.2020 № 12.2-18-1/16186, на продукцію виробника 

ТОВ «Текс-груп» в якому заявлено, що вироби виготовлені відповідно до ДСТУ 3119-95, ДСТУ 

2027-92, ТУ 13.9-39672340-001. Відповідно до вимог п.2.1. додатку 1 до ТД, якщо продукція 

виготовляється за ТУ, або технічним завданням (далі – ТЗ) необхідно надати повну скановану 

копію ТУ (або ТЗ) на виготовлення даної продукції. Відповідно до вимог п. 2.2. додатку 1 до ТД, 

якщо продукція, яка пропонується учасником до постачання, виробляється згідно з вимогами 

стандарту (ГОСТ, ОСТ, РСТ, ДСТУ тощо), необхідно надати скановану завірену учасником 

копію такого документу, дійсного не менше ніж до 31.12.2021р. В порушення вимог п.2.2. 

Додатку 1 до ТД, учасник ТОВ «МІК» взагалі не надає в складі своєї пропозиції ДСТУ 2027-

92 і ТУ 13.9-39672340-001.  

Замовник «не бачить» в цьому помилку і допускає учасника ТОВ «МІК» до аукціону. 

 

Учасник ТОВ «Текстиль-Рівне» в складі своєї пропозиції надає висновок державної 

санітарно-епідеміологічної служби від 27.03.2019 № 602-123-20-1/6327, на продукцію виробника 

ПП «Ярослав», в якому заявлено, що вироби виготовлені відповідно до ДСТУ 3119. Відповідно 

до вимог п. 2.2. додатку 1 до ТД, якщо продукція, яка пропонується учасником до постачання, 

виробляється згідно з вимогами стандарту (ГОСТ, ОСТ, РСТ, ДСТУ тощо), необхідно надати 

скановану завірену учасником копію такого документу, дійсного не менше ніж до 31.12.2021р. 

Учасник ТОВ «Текстиль-Рівне» надає в складі своєї пропозиції  ДСТУ 3119-95.  ДСТУ 3119 - в 

складі учасника ТОВ «Текстиль-Рівне» взагалі відсутній.  

Наданий учасником в складі пропозиції ДСТУ 3119-95 не містить повного тексту, 

ВІДСУТНІ сторінки 61-63 «Продовження зміни № 1 до ДСТУ 3119-95», а саме зміни до пунктів 

4.4.1 таблиці 3, пунктів 4.2.2.,4.4.1.,4.5.1, 4.4.3, 4.5.1, 5.4, 5.11, 6.3 ДСТУ 3119-95. При цьому, такі 

зміни до ДСТУ 3119-95 стосуються технічної частини, та змін у розмірах виробів (наволочки, 

простирадла, підковдри).   

Замовник «не побачив» в цьому помилку і допустив до аукціону учасника                                  

ТОВ «Текстиль-Рівне». 

 

Учасник ТОВ «ЄВРОКЛІНСЕРВІС» в складі своєї пропозиції надає висновок  державної 

санітарно-епідеміологічної служби від 27.03.2019 № 602-123-20-1/6327, на продукцію виробника 

ПП «Ярослав», в якому заявлено, що вироби виготовлені відповідно до ДСТУ 3119. Відповідно 

до вимог п. 2.2. додатку 1 до ТД, якщо продукція, яка пропонується учасником до постачання, 

виробляється згідно з вимогами стандарту (ГОСТ, ОСТ, РСТ, ДСТУ тощо), необхідно надати 

скановану завірену учасником копію такого документу, дійсного не менше ніж до 31.12.2021р. 

При цьому,  учасник ТОВ «ЄВРОКЛІНСЕРВІС» надає в складі своєї пропозиції  файл pdf. 2.2. 

ДСТУ 3119-19, в якому міститься ДСТУ 3119-95.  ДСТУ 3119 - в складі учасника ТОВ 

«ЄВРОКЛІНСЕРВІС» - відсутній.  

Замовник також «не побачив» в цьому помилку і допустив до аукціону учасника ТОВ 

«ЄВРОКЛІНСЕРВІС». 
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Учасник ТОВ «Українська швейна фабрика» надав в складі пропозиції висновок  

державної санітарно-епідеміологічної служби від 30.05.2019 № 12.2-18-1/11545 , на продукцію 

постільна білизна, виробника ПРАТ «Швейна фабрика «Ніна», в якому зазначено, що продукція 

виготовлена у відповідності до ДСТУ 3119-95. В складі своєї пропозиції ТОВ «Українська 

швейна фабрика» надає копію ДСТУ 3119-95,  в якому так само як і у ТОВ «Текстиль-Рівне» 

ВІДСУТНІ сторінки  61-63 «Продовження зміни № 1 до ДСТУ 3119-95», а саме зміни до пунктів 

4.4.1 таблиці 3, пунктів 4.2.2.,4.4.1.,4.5.1, 4.4.3, 4.5.1, 5.4, 5.11, 6.3 ДСТУ 3119-95. При цьому, такі 

зміни до ДСТУ 3119-95 стосуються технічної частини, та змін у розмірах виробів (наволочки, 

простирадла, підковдри). Отже, учасником надано ТОВ «Українська швейна фабрика» не повний 

текст ДСТУ 3119-95, про те це на стало підставою для відхилення даного учасника. 

Таким чином, очевидно, що Замовник ФІЛІЯ «ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИРОБНИЦТВА» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

застосував дискримінаційний підхід при розгляді пропозицій учасників, відхиливши 

пропозицію ТОВ ТК-Домашній текстиль» та допустив до аукціону інших учасників, коли 

інші учасники мають більш суттєві помилки. 

 

Дискваліфікація учасника ТОВ «ТК-Домашній текстиль» є корупційною складовою 

схеми  Замовника, оскільки  Філія ЦЗВ УЗ не мала на меті допускати до аукціону  компанії, які 

не є учасниками його корупційної схеми.  

Маємо всі підстави вважати, що з метою отримання власної вигоди, уповноважені 

особи тендерного комітету та керівництво філії «ЦЗВ» АТ «УЗ» вступили у злочину змову з 

учасниками закупівлі ТОВ «Текстиль-Рівне», ТОВ «ЄВРОКЛІНСЕРВІС», ТОВ «Українська 

швейна фабрика», оскільки з 2018 року переможцями у закупівлях комплектів постільної білизни 

були лише 3 компанії - ТОВ «Текстиль-Рівне», ТОВ «ЄВРОКЛІНСЕРВІС», ТОВ «Українська 

швейна фабрика». При цьому, вказані компанії ставали переможцями процедури закупівлі цінові 

пропозиції яких були максимальними і практично дорівнювали очікуваної вартості закупівлі. 

Такі цінові пропозиції явно були завищені, тому що ринкова вартість комплекту постільної 

білизни на момент закупівлі та поставки була значно нижче цін, запропонованих зазначеними 

компаніями. Перелік закупівель проведених ФІЛІЄЮ «ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИРОБНИЦТВА» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» у 2018-2020 

роках, на закупівлю комплектів постільної білизни, з зазначенням номерів закупівель, очікуваної 

вартості, переможця закупівлі,  та ціною пропозиції переможця наведено у додатку до даного 

листа. 

 

Ймовірно, в 2021 році компанії ТОВ «Текстиль-Рівне», ТОВ «ЄВРОКЛІНСЕРВІС» і 

ТОВ «Українська швейна фабрика» в черговий раз надали максимальні цінові пропозиції, 

близькі до очікуваної вартості, що в чотирьох закупівлях, може призвести до збитків держави на 

суму близько 10 мільйонів гривень. 

Окремо хочемо зазначити, що жодна з допущених до аукціону компаній не є 

виробником ані тканин, ані комплектів постільної білизни, а є посередниками. Штат компанії 

ТОВ «ЄВРОКЛІНСЕРВІС» складається з 1 працівника, штат співробітників ТОВ «Текстиль-

Рівне» - 5-6 чоловік. В свою чергу, ТОВ «ТК-Домашній текстиль» є одним з найкрупніших 

виробників домашнього текстилю в Україні, має власну фабрику з виробництва тканин, і дві 

фабрики з виробництва домашнього текстилю, штат тільки швачок групи налічує понад 300 осіб, 

ТОВ «ТК-Домашній текстиль» має новітню техніку та технології, у зв’язку з чим може 

забезпечити поставку комплектів постільної білизни у великих обсягах за мінімальною ціною. 

 

Відповідно до ст. 5 ЗУ «Про публічні закупівлі»  закупівлі здійснюються за такими 

принципами: добросовісна конкуренція серед учасників; максимальна економія та ефективність; 

відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель; недискримінація учасників; об’єктивна та 

неупереджена оцінка тендерних пропозицій; запобігання корупційним діям і зловживанням. 
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Частиною 2 ст. 5 ЗУ «Про публічні закупівлі»   Учасники (резиденти та нерезиденти) 

всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурах 

закупівель/спрощених закупівлях на рівних умовах. 

Враховуючи викладене, дії Замовника порушують вимоги визначеною статтею 5 ЗУ 

«Про публічні закупівлі», а саме недискримінація учасників, відкритість та прозорість на 

всіх стадіях закупівель, добросовісна конкуренція, максимальна економія та ефективність. 

 

Не дивлячись на те, що загальна вартість за подання скарг до Антимонопольного 

комітету України у вказаних закупівлях складе 304 210 грн, ТОВ «ТК-Домашній текстиль» має 

намір боротися за чесні та прозорі закупівлі та готує скарги до Антимонопольного комітету 

України про порушення Замовником принципів закупівлі та наших прав, хоча враховуючи дану 

ситуацію та незаконність та абсурдність рішень Замовника, Замовник мав би самостійно 

скасувати свої незаконні рішення щодо відхилення пропозицій ТОВ «ТК-Домашній текстиль».  

 

На підставі наведеного вище, з метою недопущення під час здійснення процедури 

закупівлі порушень передбачених нормами  ЗУ  «Про публічні закупівлі», а також з метою 

створення добросовісних конкурентних умов та максимального економічного ефекту, 

 

Просимо: 

 

1. Втрутитись в дану ситуацію та взяти під контроль закупівлі UA-2021-06-03-010925-

b, UA-2021-06-02-005918-c UA-2021-06-02-011043-b, UA-2021-06-04-004099. 

2. Вжити заходів реагування та припинити порушення законодавства з боку 

посадових осіб ФІЛІЇ «ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА» АКЦІОНЕРНОГО 

ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», посприяти в проведені прозорих та 

добросовісних закупівлях комплектів постільної білизни. 

 

Додатки: 

1. ДСТУ 3119-95; 

2. Копія висновку  санітарно-епідеміологічної служби від 21.07.2020 № 12.2-18-

1/16186; 

3. Копія висновку  санітарно-епідеміологічної служби від 27.03.2019 № 602-123-20-

1/6327; 

4. Копія висновку  державної санітарно-епідеміологічної служби від 30.05.2019 № 

12.2-18-1/11545; 

5. Перелік закупівель проведених ФІЛІЄЮ «ЦЕНТР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВИРОБНИЦТВА» АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» 

у 2018-2020 роках на закупівлю комплектів постільної білизни. 

 

 

З повагою, 

Директор                                                                                                                       

ТОВ «ТК-Домашній текстиль»           

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8C+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85#w1_2
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8C+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85#w2_4
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8C+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85#w3_3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19?find=1&text=%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%82%D1%8C+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+%D1%83+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%85+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C+%D0%BD%D0%B0+%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%85+%D1%83%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%85#w4_69



