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Шановний Романе Анатолійовичу!

Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України 
опрацьовано інформацію про закупівлю для потреб Міністерства оборони 
України бронетранспортерів «Saxon АТ105», які пропонуються на продаж 
фірмою «Witham Specialist Vehicles Ltd» (далі -  фірма Witham), 
Великобританія.

В основних показниках державного оборонного замовлення, 
затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 588-9 від 31.10.2014, 
передбачена закупівля Міністерством оборони України 20 бронетранспортерів 
«Saxon АТ105» за ціною 1225 тис. грн. за одиницю, а всього на загальну суму 
24,5 млн. гривень.

Бронетранспортери «Saxon АТ105» побудовані на базі вузлів і агрегатів 
вантажного автомобіля «Bedford ТМ», з правим кермом,випущені у 80-х роках 
минулого сторіччя, а тому є морально та технічно застарілими, зняті з 
озброєння, тривалий час не використовувалися, не мають гарантійного сервісу, 
умов технічного обслуговування в Україні, поставляються без озброєння та 
боєкомплекту.

Крім того, Міністерством оборони України не вирішено питання щодо 
прийняття бронетранспортерів «SaxonAT105» на озброєння для планування 
та здійснення їх закупівлі.

Водночас, за наявною інформацією, фірма Witham пропонує реалізувати 
дочірньому підприємству Державної компанії «Укрспецекспорт» -  Державній 
госпрозрахунковій зовнішньоторговельній та інвестиційній фірмі «Укрінмаш»



(далі -ДГЗІФ «Укрінмаш») 75 бронетранспортерів «Saxon АТ105» на загальну 
суму 2 075 тис. фунтів стерлінгів для потреб оборони.

При цьому закупівельна ціна бронетранспортерів у фірми Witham
становить 35 тис. фунтів стерлінгів за одиницю, що станом на 20.11.2014
за офіційним курсом Національного банку України складає близько 
833 тис. грн., а вартість контракту на придбання 20 одиниць
бронетранспортерів становить приблизно 16,66 млн. гривень.

Таким чином, різниця між ціною придбання 20 одиниць
бронетранспортерів закордоном та їх закупівлею Міністерством оборони 
України складає 7,84 млн. грн., переважна більшість яких стане прибутком 
ДГЗІФ «Укрінмаш» (за вирахуванням вартості доставки, комісійної винагороди 
та інших витрат).

Відповідно до вимог ст. 7 Закону України «Про особливості управління 
об’єктами державної власності в оборонно-промисловому комплексі» 
Державний концерн «Укроборонпром» здійснює контроль за діяльністю його 
учасників.

Зважаючи на викладене придбання Міністерством оборони України у 
ДГЗІФ «Укрінмаш» бронетранспортерів «Saxon ATI05» за ціною, що значно 
перевищує закупівельну, в умовах вкрай обмеженого фінансування може 
бутикваліфіковано як вчинення відповідними посадовими особами оборонного 
відомства кримінального правопорушення (зловживання службовим 
становищем з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної 
особи), з внесенням Головною військовою прокуратурою відповідних 
відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також вжиттям 
інших передбачених законом заходів реагування.

З метою захисту інтересів держави, відповідно до вимог Прикінцевих 
положень Закону України «Про прокуратуру» (від 14.10.2014 № 1697-VII) 
та п. 2 ч. 1 ст. 20 Закону України «Про прокуратуру» (від 05.11.1991 
№ 1789-ХІІ), прошу в термін до 24 листопада 2014 року надати до Головної 
військової прокуратури Генеральної прокуратури України обґрунтування 
придбання зазначеної техніки за вищевказаними умовами та забезпечити 
ефективне витрачання державних коштів.

З повагою

Заступник Генерального прокурора України -  
Головний військовий прокурор


