
Прокуратура  України 

ПРОКУРАТУРА  ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 
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Повертаю  без  розгляду  Ваше  звернення  від  01.03.2018,  що  надійшло  із 
Національного  антикорупційного  бюро  України,  як  таке,  що  не  відповідає 
вимогам чинного законодавства через відсутність підписів  авторів. 

Додаток: на  49  арк. 

Начальник відділу організації  прийому 
громадян, розгляду звернень та запитів  /  В. Хлипенко 
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Сергій  ^оі+геоие5іxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xxxxxx.xxx.xx> 
Надіслана:  .  18 ж овтня 2018 р. 11:09 

Кому  Інфо 

Т@«яа:  Інформаційний  запит    Покривання  національною  поліцією  маштабного 

шахрайства злочинної  групи з з використанням  електронно

обчислювальної техніки 

Директору Національного  антикорупційного  бюро України Ситнику A.C. 

Дікуля Андрія Володимировича,  (довірена особа заявник ів,  що прописані за меж ами  Києва), м. Київ, вул. 

Герцена, 35 кв. 326, т. 0677559874  Фоміна Сергія Анатолійовича, Львівська обл., Старосамбірський  рн, м. 

Хирів, вул. Б. Хмельницького  23/ 31 т. 0680100923, 0939824561  Ілляшик  іванни Сергіївни,  Чернігівська  обл., 

м. М ена, вул. Нове Життя 56, т. 0502522218 4. TOB  "Будівельна  компанія  "Строй  Плюс"  в особі  Іванюк 

М ар'яни  Богданівни,  що діє на підставі довіреності №2 від 10 вересня 2018 року, юридична адреса  м.Дніпро, 

вул. Караваева, 13,  т. 0978064856  Панкова Кирила  Ігоровича,м.Київ,вул.Руденко  Лариси буд.  15/ 14,кв 267, 

ФОП Панков т. 0638951656  Гайворонського  Олександра  М иколайовича,  Харьковская обл. м. Зміїв,  вул. 

Серпнева(Папанина),  21 т. 0506003865 Зяхора Данила  Юрійовича  , м. Київ вул. Героїв Севастополя, д.  17в кв. 

7, т. 0501640325  Воронова,  Олена  Костянтинівна,  03151  г. Київ, вул. Новгородська,  5, кв 48, т.  0963444989 

Топольської Людм или  Іванівни, Одеська обл,  Ренійський  рн, с. Котловина,  вул. 28 червня,96, т.  0679564510 

Позднякової Валентини  М аксимівни, м. Луганськ ,  вул.Коцюбинського,  9 кв.47, т. 0503819626  Головинової 

Юлії Олексіївни  (довіреної особи ФОП Омельчук О.О,), м. Херсон, вул.Дж анкойська  76, т. 0660400385  Сапко 

Ігоря Валентиновича,  м. Київ, вул. Олійника, 3, кв.44, т. 0668136605,  Берднікова,  Сергія  Федоровича, 

(довіреноїособи TOB "С.К.С." ),м.  Київ вул.Екскаваторна,  35, т.  0502083768 

КОЛЕКТИВНА  ЗАЯВА 

про вчинення  шахрайства 

В період з 10  по 17 вересня 2018 нами було зафіксовано документально  щонайменше  13  випадк ів 

шахрайських дій з боку  групи осіб з використанням електроннообчислювальної  техніки  (дії, що  підпадають 

під ст 190 КК України,  розділ 3), що діяли  від імені TOB «Делікс Промгруп»  (яка відома так ож  як  "Деліікс 

Промгруп" ,  надалі TOB «Делікс  Промгруп»),  на торгівельних  майданчиках  PROM .UA та  BIGL.UA.  (Додаток  1 

Перелік посилань на сторінки з різними видами товарів, що пропонував Д елі к см ай ж е  всі сторінки  вже 

видалено відповідними торговельними  платформами) та шляхом обману та зловж иванням  довірою, 

заволоділи коштами  користувачів ціх торгових майданчик ів.  Окрім документально зафіксованих  13  випадк ів 

на загальну суму 79 тисяч 563  грн. 54 копійки, записи  від десятк ів  інших ошуканих клієнтів PROM .UA  (Додаток 

2   Копія записів від 60 ошуканих користувачів порталу PROM .UA) свідчать про масштабні шахрайськ і дії  групи 

осіб, пов'язаних з TOB «Делікс  Промгруп»,  що здійснили детально  продуману схему в масштабах  України 

(Львів, Дніпро, Чернігівська обл., Київ та область, Харк івська, Херсонська, Одеська обл.,  інші м іста та області), 

ж ертвою якої стали за нашими оцінками близько сотні громадян на загальну суму, що ймовірно  перевищує 

півмільйона  гривень. 

Нижче приведені деталі щодо кож ноїтранзакцій  згідно зі свідченнями  13 осіб, що підписали  цю заяву. 

1)  11 вересня 2018  р. Дік уль Андрій Володимирович,  перерахував 2700  грн. за ванну акрилову  Kolo  Rekord 

170x75 с нож ками згідно з рахунком фактурою  № СФ05017  від 11 вересня 2018 р. 

Копія рахунку та квитанції про оплату додаються  (Додаток  3.1). 

2)  12 вересня 2018 р. Фомін Сергій Анатолійовича,  перерахував 5958.04  грн. за лам інат Tarket t   Estet ica 

АС5/ 33 9mm Дуб Натуральний згідно з рахунком фактурою  № СФ020330  від 11 вересня 2018 р. 

Копія рахунку та квитанції про оплату додаються  (Додаток  3.2). 

3)  17 вересня 2018  р.  Ілляшик  Іванна Сергіївна,  перерахувала 5517  грн. за духову  шафу  ВЕКО  ВІЕ22300Х 

згідно з рахунком фактурою  № КК02048 від 17 вересня 2018 р. 

Копія рахунку та квитанції про оплату додаються  (Додаток 
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4)  12 вересня 2018  p. TOB  " Будівельна  компанія  " Строй  Плюс" ,  перерахувала  15600  грн. за З  см іттєві 

євроконтейнери  згідно з рахунк омфак турою  № КК02011  від 10 вересня 2018  р. 

Копія рахунку та платіж ного доручення додаються  (Додаток  3.4). 

5)  14 вересня  2018  р. Панков  Кирил  Ігорович,  перерахував  2750  грн. за  Біг Бег (поліпропіленовий)  згідно з 

рахунком фак турою  № СФ05017  від 14 вересня  2018  р. 

Копія рахунку та  квитанції про оплату додаються  (Додаток  3.5). 

6)  10 вересня  2018  р. Гайворонський  Олек сандр  М ик олайович,  перерахував  5500  грн. за см артфон  Samsung 

Galaxy J7 згідно з рахунком  фак турою  № СФ020319  від 10 вересня  2018  р. 

Копія  рахунку та  к витанції про оплату додаються  (Додаток  3.6). 

7)  13 вересня  2018  р. Зяхор Данило  Юрійович,  перерахував  957  грн. за унітаз згідно з рахунк ом  фактурою  № 

СФ05017  від 12 вересня 2018  р. 

Копія рахунку та  к витанції про оплату додаються  (Додаток  3.7). 

8)  11 вересня  2018  р. Воронова Олена  Костянтинівна,  перерахувала  3444,02  грн. за плитку та  бордюр  згідно 

з  рахунком фак турою  № РФ00919  від 10 вересня 2018  р. 

Копія рахунку та  квитанції про оплату додаються  (Додаток  3.8). 

9)  10 вересня 2018  р. Топольськ а Людм ила  Іванівна,  перерахувала  6500  грн. за дрова дубові  згідно з 

рахунком фак турою  № ПШ05026  від 10 вересня 2018  р. 

Копія рахунку та  к витанції про оплату додаються  (Додаток  3.9). 

10) 14 вересня 2018  р. Позднякова  Валентина  М аксим івна та  Поздняков Артем  Вік торович,  перерахували  6500 

грн. за дрова дубові  згідно з  рахунком фак турою  № ПШ05021  від 7  вересня 2018  р. 

Копія рахунку та  квитанції  про оплату додаються  (Додаток  3.10). 

11)  14 вересня 2018  р. ФОП  Омельчук 0 . 0  (представник  Головинова  Юлія Олек сіївна)  перерахували  6300  грн. 

за дрова дубові згідно з рахунком  фактурою  № 63316  від  10 вересня 2018  р. 

Копія рахунку та  квитанції  про оплату додаються  (Додаток  3.11). 

12)  14 вересня  2018  р. Сапк о  Ігор Валентинович,  перерахував  7280,08  грн. за лам інат  Classen  Harmony  Forte 

4V AC5/ 33 згідно з рахунк ом  фактурою  № СФ020349  від 13  вересня 2018  р. 

Копія рахунку та  квитанції  про оплату додаються  (Додаток  3.12). 

13)  07  вересня 2018  р. TOB  "С.К.С."   перерахували  10600  грн. за 2 см іттєвих  єврок онтейнера  згідно з  рахунком 

фактурою  № КК02001  від 5 вересня  2018  р. 

Копія рахунку та  квитанції  про оплату додаються  (Додаток  3.13). 

В усіх випадках  після  переведення  грошей,  представник и TOB  " Делікс  Пром груп" припиняли  виходити  на 

контакт,  відповідати  на телефонні дзвінки, та звернення  через елек тронну  пошту або м есендж ери.  В усіх 

випадках товар  не було  поставлено  замовнику. 

В  кож ному з приведених  вище  випадк ів,  перекази були зроблені згідно з даним и  в рахунк уфак турі,  а саме 

TOB " Деліікс  Пром груп"   ЄДРПОУ 42171531,  р/ р 26000700450231  в AT  " Правекс  Банк "  у м. Київ М ФО  380838 

Адреса 02002, м.  Київ,  вул. Євгена Сверстюка,  буд. 23,  ІНН 421715326532.  Номер свідоцтва  182653450101  було 

вказано лише  в рахунк ах  на лам інат. 

*  

Просимо звернути увагу  на умисну  розбіж ність  в назві, що було  надано  в більшості  рахунк ів.  В 9 з  13  рахунках 

назву підприємства  було  подано як " Деліік с  Промгруп"   (з двом а літерами  " ї" ), тод і як офіційно  зареєстрована 

назва є TOB  " Делік с  Промгруп"   (з одною літерою  Т )  згідно держ авної  реєстрації  юридичної  особи  під 

номером ЄДРПОУ 42171531 та  ІПН 421715326532. Лише  в читирьох з дванадцяти  випадк ах  (р/ ф  №  КК02048 

від 2018.09.17  за духову  шафу  на покупця  Іляшик  І., р/ ф  № СФ020330  від 2018.09.11  за лам інат  на  покупця 

Фоміна  С.,  р/ ф  № СФ020349  від 2018.09.13  за лам інат  на покупця Сапко  І.В. та  р/ ф  № СФ020319  від  2018.09.10 

за смартфон  на пок упця  Гайворонського  О.)  назва підприємства  була  надрукована  правильно TOB  " Делікс 

Промгруп"   (з одною літерою  " ї" ) згідно держ авної  реєстрації. 

Також шахрайськ а  група  працювала згідно з систем ою  класифікації товарів, де  різні лю ди або  різні телефони  і 

адреси елек тронної  пошти були  віддані під різні  групи товарів,  а саме: 

1.  Сантехнік а  (ванни, унітази)   рахункифактури  сер і їСФ,  тел.  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxx.xxm 

(Покупці   ) . 

2.  Дрова   рахунк ифак тури  серії ПШ, тел. 0443630242    delixgroup@i.ua 

(Покупці   Топольск а Л  (ПШ05026),  Позднякова  В. та  Поздняков А.(ПІІІ05021   2018.09.07),  Головинова  Ю.). 
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3.  Кухонна техніка  (духова шафа) та см іттєві  контейнери   рахункифактури  серії КК, тел. 0443630243  

ooodeliks@rambler.ru 

(Покупці  Ільяшик  І. (КК02048) та TOB  "Будівельна  компаній Строй  Плюс" ,  представник  Іванюк ,  М .  (КК02011) 

4.  Плитка  і бордюри   рахункифактури  серії РФ  тел. 0443630245    xxxxxxxx@xxxxx.xxm 

(Покупець Воронова О.  (РФ00919) 

5. Ламінат  рахункифактури  серії СФ, тел. 0443630247, 0665623551  (Покупці  Фом ін С.  (СФ020330)  та 

Сапко  І.). В рахунках  на лам інат також  було вказано  номер свідоцтва  182653450101,  а в усіх  інших  рахунках

фак турах  ні. Так ож   в р/ ф на ламінат,  «Делікс  Промгруп»  надруковано  без лапок ,  а так ож   немає ел.  пошти. 

6. Смартфони   листування  велось  із скриньки  d42171531@met a.ua 

Також нами була  встановлена  IP адреса 217.147.170.40,  що  належ ить  провайдеру доступу до  Интернет  !TL 

Company  Провайдер Snegur V.I  [ITL Company]  (Додаток 5), з якої злочинна  група вела електронне листування з 

однієї  із своїх  поштових скриньок ,  а саме xxxxxxxxx@xxxx.xx.   Ця IP адреса повністю співпала з  IP адресою 

іншої фірми TOB  "Рест Груп"  яка вже на початку ж овтня торгувала  подібними товарами,  зок рема 

поліпропіленовими  пакетами  Біг Бег також   по підозріло заниж еним  цінам через  інтернетресурс  OLX.  Копія 

їхнього  рахункуфактури  надається  в Додатку  6. Так им чином,  навіть після проведення  масштабної 

шахрайської операції  на майданчиках  ПРОМ  та  БІГЛ, злочинне угруповання  не зупинилось,  а  відчуваючи 

повну безкарність  продовж ило  ошукувати  громадян  України. 

М и попередж ені  про кримінальну  відповідальність згідно зі ст. 383 КК України за завідомо  неправдиве 

повідомлення  про вчинення  злочину. 

Просим: 

1. Порушити  крим інальну  справу за ст.190 п.З та потенційно  п. 4 КК України,  відносно  групи осіб,  що діяли  від 

імені TOB «Делікс  Промгруп»,  на торгівельних  майданчиках  PROM .UA та  BiGL.UA. 

2. Додати цю заяву до ЄРДС та сповістити  про реєстраційні  номери та слідчі дії нашому представнику,  Дікулю, 

Андрію  Володимировичу,  (довірена особа заявник ів,  що мешкають за меж ами  Києва), м. Київ, вул.  Герцена, 

35 кв. 326, т.  0677559874 

3. Подати судовий  позов  на арешт рахунк ів TOB  "Делікс Промгруп"  та вимагати  від Правексбанку  накласти 

арешт на р/ р 26000700450231  в AT "Правекс Банк"  у м. Київ М ФО  380838. 

4. Подати судовий  позов  на дозвіл отримати  від провайдерів  послуг доступу до електронної  пошти 

(GM AIL.COM ,  I.UA,  RAM BLER.RU)  відкриття реєстраційної  інформації",  ІРадрес з яких здійснювався доступ до 

поштових скриньок , а так ож   відкриття змісту  вхідної та вихідної кореспонденції за наступними  адресами 

електронної  пошти: 

xxxxxxxxx@xxxxx.xxm    сантехніка  (ванни) delixgroup@i.ua   дрова ooodeliks@rambler .ru   см іттєві 

євроконтейнери,  кухонна техніка xxxxxxxx@xxxxx.xxm    плитка  і бордюри 

5. Подати судовий  позов на дозвіл отримати  від провайдерів  послуг мобільного  зв'язку  відкриття 

реєстраційної  інформації, GPSлокалізації  користувачів, та зм істу  вхідної та  вихідноїSM SMSкореспонденції,  та 

деталізації  вхідних та  вихідних дзвінк ів за наступними  номерами: 

0443630241   сантехніка  (ванни) 

0443630242   дрова 

0443630243   см іттєві євроконтейнери,  кухонна  техніка 

0443630244 

0443630245   плитка  і бордюри 

0443630246 

0443630247   лам інат 

0971843685 

0665623551   лам інат 

0734387078 

З 
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6. Подати судовий  позов  на дозвіл отримати від провайдерів доступу до  Інтернет  реєстраційної  інформації, 

фізичного м ісцехнаходж ення,  та  ІРадрес TOB «Делікс  Промгруп», та осіб  і організацій  пов'язаних з нею. 

7. Подат^ судовий  позов на розшук та заборону  на виїзд з країни особам, що підозрюються  в шахрайських 

діях та мож ливо  пов'язані.з діяльністю TOB «Делікс Промгруп» а також  пов'язаних з ними компаній та осіб, 

зокрема засновнику  (100% статутного  капіталу 200 000  грн.)  і керівнику TOB «Делікс  Промгруп»  Братко  Ганні 

Станіславовні,  ІПН 3090517740,  народж ена  12 серпня  1984 року,  паспорт  ВН 625891  виданий  Коростенським 

PC УГМ С  17 травня 2014  року, прописана у с. М ихайлівка Житомирської обл., вул. Лісова, д.22. Тел. 067841

2280, а також   Гмирі Олександру  Володимировичу,  що був засновником  (100% статутного  капіталу 2 000  грн.) 

та керівником до 2 серпня 2018 р. 

8. Оперативнослідчої  групі отримати  від торгівельних майданчик ів  PROM .UA та  BIGL.UA повну  контактну 

інформацію  про всіх потенційних ж ертв шахрайських дій групи осіб, пов'язаних з TOB «Делікс  Промгруп». 

9. Провести досконале  розслідування  ролі торгівельних  майданчик ів та персоналу  PROM .UA та BIGL.UA в 

справі сприяття  шахрайським діям  групи осіб,  пов'язаних з TOB «Делікс  Промгруп». 

10. Знайти та притягнути до  відповідальності осіб, що причетні до планування,  виконання,  сприяння та 

покриття злочинних дій ж ертвами яких стали 13 заявник ів та десятки  інших громадян  України. 

11. Забезпечити  відшкодування  прямих та непрямих збитк ів осіб, що підписали  цю заяву, а так ож   інших осіб, 

як і мож ливо звернуться  в майбутньому  в якості ж ертв цього масштабного злочину та нададуть  документальні 

підтвердж ення своїх  збитк ів. 

12. Провести служ бове  розслідування  причин злочинної недбалості  робітник ів  поліції та притягти до 

відповідальності осіб з чиєї провини усі  індивідуальні заяви потерпілих,  що були подані раніше у так і 

відділення, як Дніпровське,  Оболонське, Дарницьке  ВП ГУНП у м. Києві, Зм іївське ВП1УНП  в Харк івськ ій 

область  Шевченк івське  ВП ВП П/ НЇЇу м7Дніпро та  інші були в цілому проігноровані,  няких значних слідчих не 

було проведено,  а в деяких  випадках навіть не були додані до ЄРДР, а замість того були переведені  в статут 

цивільноправових  відносин. 

Додатки: 

Додаток  1   Перелік  посилань на сторінки з різними  видами товарів, що пропонував Делікс  Промгруп  (ст. 4) 

Додаток 2  Копії рахунк івфактур та  квитанцій  про оплату  (ст. 17) Додаток 3  Копії індивідуальних  заяв 

потерпілих,  що були  подані раніше Додаток 4   Інформація  про  ІР адресу з якої шахраї вели листування 

Додаток 5  Копія рахунку  від PECT Груп,  ІР адреса якої співпадає з адресою, з якої шахрайська  група від Делікс 

відправляла електронну  пошту  покупцям. 

Додаток 6  Копія записів  від користувачів  порталу PROM .UA,  що постраж дали  від шахрайських дій  групи осіб, 

пов'язаних з TOB «Делікс  Промгруп»  (ст. 5) 

» 

Заяву написано  17 ж овтня 2018 р. 

Підписи  заявник ів 

Дікуль Андрій  Володимирович 

Фомін Сергій Анатолійович 

Ілляшик  Іванна Сергіївна 

Від TOB "БК Строй  Плюс" за довіреністю  Іванюк М ар'яна  Богданівна 

Панков Кирил  Ігорович 

Гайворонський  Олександр  М иколайович 
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Вяхор Данило  Юрійович 

Воронова Олена  Костянтинівна 

Топольська Людмила  Іванівна 

Позднякова  Валентина  М аксимівна 

Від ФОП Омельчук 0 . 0  Головинова  Юлія Олексіївна 

Сапко  Ігор Валентинович 

Від TOB "С.К.С.  "Бердніков,  Сергій Федорович 

Додатки 

Додаток 1 

Перелік посилань  на сторінки з різними  видами товарів,  що пропонував Делікс  Промгруп 

ht t ps:/ / prom.ua/ c2996489delikspromgrup.html 

ht t ps:/ / delixpromgrup.prom.ua/ p763624231drovakolot yedub.html 

ht t ps:/ / delixpromgrup.prom.ua/ g37480165poddony 

ht t ps:/ / bigl.ua/ s2996489delikspromgrup/ c6Bytovayatehnika 

ht t ps:/ / bigl.ua/ s2996489delikspromgrup/ c608Pylesosy 

ht t ps:/ / bigl.ua/ s2996489deiikspromgrup/ cl3073202Kovrovayaplit ka 

ht t ps:/ / bigl.ua/ s2996489delikspromgrup/ cl3240205Polotent sesushit eli 

ht t ps:/ / bigl.ua/ s2996489delikspromgrup/ page39 

Додаток 2  Копії рахунк івфактур та квитанцій  про оплату  *  

Додаток 2.1 

Дікуль Андрій  Володимирович  перерахував 2667  грн. за ванну акрилову згідно з рахунком фактурою  №# СФ

05017 від 11 вересня 2018  р. 

Додаток 2.2 

Фомін Сергій Анатолійович  перерахував 5958,04  грн. за лам інат згідно з рахунком фактурою  № СФ020330  від 

11 вересня 2018 р. 

Додаток 2.3 

Ілляшик  Іванна Сергіївна,  перерахувала 5517  грн. за духову  шафу ВЕКО  ВІЕ22300Х згідно з рахунком  фактурою 

№ КК_02048  від 17 вересня 2018 р. 

Додаток 2.4 

TOB "Будівельна  компанія  "Строй Плюс" перерахувала  кошти  в сумі 15600  грн. за 3 см іттєві  євроконтейнери 

згідно  з рахункомфактурою  № КК02011  від 10 вересня 2018 р. 

Платіжне доручення  №779 від  12.09.18р 

Додаток  2.5 

Панков Кирил  Ігорович,  перерахував  2750.40  грн. за Біг Бег (поліпропіленовий)  згідно з рахунком фактурою № 

СФ05017  від 14 вересня 2018 р. 

Додаток 2.6 

Гайворонський Олександр  М иколайович,  перерахував  5500  грн. за смартфон згідно з рахунком  фактурою  № 

СФ020319  від 10 вересня 2018 р. 
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