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Верховна Рада України 

Народному депутату України 
Гриценку А.С. 

Про розгляд звернення 

Шановний Анатолію Степановичу! 

Головне контрольно-ревізійне управління України розглянуло Ваше 
звернення від 31.05.2011 № 02/05/11/159 щодо можливих порушень 
законодавства ПАТ «Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» при 
проведенні закупівлі у березні поточного року самопідіймальної плавучої 
бурової установки та повідомляє. 

Керуючись ч. 5 ст. 7 Закону України від 01.06.2010 № 2289-VI «Про 
здійснення державних закупівель» (далі - Закон № 2289-УІ) та на підставі п. З 
глави II Порядку проведення перевірок державних закупівель органами ДКРС, 
затвердженого наказом ГоловКРУ України від 26.06.2007 № 136 (зі змінами), 
ГоловКРУ доручено КРУ в АР Крим проведення перевірки ПАТ «ДАТ 
«Чорноморнафтогаз». За результатами проведеної позапланової виїзної 
перевірки дотримання законодавства у сфері державних закупівель ПАТ 
«Державне акціонерне товариство «Чорноморнафтогаз» складено акт від 
26.07.2011 № 17-21/11, який підписаний об'єктом контролю без заперечень. 

Проведеною перевіркою встановлено таке. Відповідно до реєстру 
отриманих пропозицій конкурсних торгів із закупівлі «Платформи морські, 
35.11.4 (самопідіймальна плавуча бурова установка)» встановлено, що для участі 
в конкурсних торгах надані пропозиції двома учасниками, а саме: компаніями 
НІСН\УА¥ ШУЕЗТМЕМТ РКОСЕ58ІМЗ ІХР (Кардифф, Уельс, Велика 
Британія) та /Раїсопа 8уз1етз Ьіткесі (Окленд, Нова Зеландія). Згідно з 
протоколом розкриття пропозицій конкурсних торгів від 01.03.2011 № 259-т, 
який оприлюднений на офіційному загальнодержавному ІвеО-поргШ^-^Державні 
закупівлі» відповідно до ст. 10 Закону № 2289-УІ, було ^ К р И ^ М * Ядааму хші 
пропозиції щодо предмета закупівлі «Платформу у . ^ . І М 
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(самопідіймальна плавуча бурова установка), які запропоновані учасниками 
закупівлі, а саме: 

- НЮН^АУ ІМУЕ8ТМЕИТ РК.ОСЕ88ШО ІХР (Кардифф, Уельс, Велика 
Британія) - ціна пропозиції - 400 344 000,00 дол. СІЛА без ПДВ, або 
З 176 609 536,80 грн; 

- Раїсопа 8уз1еш8 Ьішіїесі (Окленд, Нова Зеландія) - ціна пропозиції -
410 000 000,00 дол. СІЛА без ПДВ, або 3 253 227 000,00 гривень. 

Згідно з протоколом розкриття конкурсних пропозицій наявність 
необхідних документів у конкурсних пропозиціях відповідає передбаченій 
документації конкурсних торгів. 

Перевіркою відповідності конкурсних пропозицій вимогам конкурсної 
документації та законодавству встановлено, що в тендерних пропозиціях 
учасників компаній НЮН\УА¥ ІИУЕЗТМЕЖ РЯОСЕ88ІШ ІХР (Кардифф, 
Уельс, Велика Британія) Раїсопа Зузіешз Ьішіїед (Окленд, Нова Зеландія) немає 
установчих (статутних) документів засновників (акціонерів). З цього факту 
Голова Комітету ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» надав пояснення, що 
відповідно до п. 6.2.1 частини II п. 6 розділу III документації конкурсних торгів 
на закупівлю «Платформи морські, 35.11.4 (самопідіймальна плавуча бурова 
установка)» учасниками торгів - нерезидентами - компаніями НІОН\¥АУ 
ГМУЕЗТМЕИТ РКОСЕ88ІМЗ ІХР (Кардифф, Уельс, Велика Британія) та Раїсопа 
8узІеш5 Ілтіїесі (Окленд, Нова Зеландія) було надано свої установчі документи, 
передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані. Згідно з наданими до 
перевірки документами зробити обґрунтований висновок щодо дотримання при 
проведенні конкурсних торгів на закупівлю «Платформи морські, 35.11.4 
(самопідіймальна плавуча бурова установка)» вимог п.22 частини 1 ст. 1, п. 6 
частини 1 ст. 17 Закону № 2289-УІ, у частині того, що зазначені учасники не є 
пов'язаними особами, неможливо. 

Водночас, Антимонопольний комітет України у листі від 20.07.2011 
№24-29/08-6678, надісланому на адресу товариства, зазначив, що відповідно до 
наданих ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» матеріалів^не вбачається, що компанії 
- учасники процедури закупівлі НІОН\¥А¥ ШУЕ8ТМЕОТ РКОСЕ88ІШ ІХР 
(Кардифф, Уельс, Велика Британія) та Раїсопа Зузіешз Ілтііесі (Окленд, Нова 
Зеландія) пов'язані між собою відносинами контролю, як визначено у статті 1 
Закону України «Про захист економічної конкуренції». 

За результатами розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів на 
закупівлю «Платформи морські, 35.11.4 (самопідіймальна плавуча бурова 
установка)» пропозицію компанії НІОН^АУ ІМУЕ8ТМЕОТ РК.ОСЕ88ІШ ІХР 
(Кардифф, Уельс, Велика Британія) визнано найбільш економічно вигідною. 
Переможцем торгів на закупівлю «Платформи морські, 35.11.4 (самопідіймальна 
плавуча бурова установка)» визнано НЮН\¥АУ ШУЕ8ТМЕМТ РК.ОСЕ88ІМЗ 
ІХР (Кардифф, Уельс, Велика Британія) із сумою пропозиції 400 344 000,00 дол. 
США (3 176 609 536,80 грн за офіційним курсом гривні до долара США, 
установленим Нацбанком України на 01.03.2011 - дату розкриття пропозицій 
конкурсних торгів), з яким 29.03.2011 було укладено Контракт. За контрактом 
Продавець зобов'язується поставити та передати у власність Покупцю, у місті 
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Сінгапур, у встановлену дату або обумовленний строк самопідіймальну плавучу 
бурову установку в кількості однієї одиниці, а Покупець зобов'язується сплатити 
передбачену Контрактом ціну та прийняти Бурову установку відповідно до умов 
Контракту. 

Відповідно до умов Контракту від 29.03.2011 ціна Бурової установки 
встановлена згідно з умовами РСА Сінгапур (ІНКОТЕРМС 2000) є твердою та 
становить: 400 344 000,00 дол. СІЛА без ПДВ. Ціна Контракту повинна бути 
сплачена Покупцем Продавцю у такому порядку: 80% - передоплата на підставі, 
виставленого інвойсу після підписання Акта про технічний огляд Бурової 
установки за встановленою формою, протягом 30 календарних днів та 20% -
оплата на підставі виставленого інвойсу після підписання Акта приймання-
передачі Бурової установки, протягом 30 календарних днів. Термін дії Контракту 
встановлено з моменту його підписання до повного виконання сторонами своїх 
обов'язків, але не пізніше 31.12.2012. Право власності на Бурову установку 
переходить до Покупця з моменту поставки відповідно до вимог Контракту. 

Згідно з експертним висновком Торгово-промислової палати Криму 
від 23.03.2011 № 53-Г/04-13 вартість нової Самопідіймальної плавучої бурової 
установки (СПБУ) (термін будівництва: початок - травень 2008 р., кінець -
жовтень 2010 р.; класифікація платформи: А1 СПБУ; максимальна глибина моря 
- не менше 120 м; глибина буріння - не менше 9000 м) становить 355 000 000,00 
- 410 000 000,00 дол. СЦ1А. 

Станом на 14.07.2011 ПАТ «ДАТ «Чороморнафтогаз» згідно з умовами 
Контракту від 29.03.2011 перерахувало грошові кошти у вигляді авансу компанії 
НІСН\¥АУ ШУЕ8ТМЕОТ РЇЮСЕ88ШО ІХР (Кардифф, Уельс, Велика 
Британія) на загальну суму 296 000 000,00 дол. СІЛА, або 2 360 212 800,00 грн 
(74% )від ціни Контракту). Ці кошти перераховані після підписання Акта про 
технічний огляд Бурової установки від 04.04.2011 згідно з умовами, визначеними 
Контрактом. Станом на час проведення перевірки Акт приймання-передачі 
Бурової установки за Контрактом від 29.03.2011 ПАТ «ДАТ 
«Чорноморнафтогаз» з компанію НЮН\¥А¥ ШУЕ8ТМЕ№Г РЯОСЕ88ШС ІХР 
(Кардифф, Уельс, Велика Британія) не підписувався. Відповідно до наданих до 
перевірки документів та за даними бухгалтерського обліку ПАТ «ДАТ 
«Чорноморнафтогаз» станом на час перевірки Бурова установка за цим 
Контрактом до ПАТ «ДАТ «Чорноморнафтогаз» не поставлялась, отже, питання 
виконання умов договору (Контракту) цією перевіркою повністю не досліджено. 
Станом на 14.07.2011 за контрактом рахується дебіторська заборгованість на 
суму 2 360 212 800,00 грн, або 296 000 000,00 дол. СІЛА. 

З повагою 

Заступник Голови Д.А. Красніков 


