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Шановна Леся Олегівна! 

Ми з великою прихильністю ставимося до благородної місії, яку 
виконують засоби масової інформації у нашому суспільстві і, зокрема, до 
роботи журналістів, на плечі яких лягають важкі завдання стосовно 
формування суспільної думки, в першу чергу, на засадах патріотизму та 
соціальної справедливості. 

Дійсно, ТОВ «ЕВЕРЕСТ ЛІМІТЕД» разом з низкою провідних 
співвиконавців виконувало роботи в інтересах Міністерства оборони України, 
і у 2020 році завершило етап виконання цих робіт. 

З урахуванням вимог державного контакту та норм діючого 
законодавства у сфері захисту державної таємниці (Закон України «Про 
державну таємницю»), розголошення певної частина відомостей, інформація 
щодо яких є предметом Вашої зацікавленості, може завдати шкоди 
національній безпеці України, а інші категорії відомостей ми не можемо 
розголошувати без дозволу Міністерства оборони України. 

Нажаль, маємо констатувати, що Ваші джерело або джерела інформації, 
на підставі яких сформульовано відповідні питання у Вашому запиті, дещо 
вільно і не відповідно до фактичних обставин виконання робіт трактували 
окремі елементи наданих Вам відомостей, чим частково ввели Вас і творчий 
колектив  програми «Наші гроші» в оману. 

За змістом поставлених Вами питань повідомляємо наступне. 

1.ТОВ «ЕВЕРЕСТ ЛІМІТЕД» є одним із лідерів ринку України з 
побудови складних ІТ систем і програмно-апаратних комплексів для різних 
секторів економіки . Підприємство пройшло всі процедури конкурсного 
відбору (Мінекономіки, конкурентні перемовини), перевірку спроможностей 
(Військове представництво Міністерства оборони), і згідно вимог 
законодавства було укладено державний контракт у повній відповідності до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2011 р. 464. 

2.  Ваша інформація щодо Акту не відповідає дійсності. Недоліків 
виконання робіт в Акті не відображено. Інша інформація, яка базується не на 
дійсному змісті акту, а на кількох окремих непрофесійних думках 
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заангажованих учасників приймання робіт, які не досліджували систему 
повністю – не відповідає дійсності та не відображає дійсного стану справ. 

 Комісія , яку призначив Головнокомандувач ЗСУ, позитивно і в цілому 
прийняла роботи відповідного етапу. Дані обставини відображено в 
підписаному комісією Акті, який є в наявності у Замовника робіт. 

 Як зазначалось, в Акті за змістом взагалі не зазначено недоліків, а 
переважна більшість наявних побажань і пропозицій стосуються подальшого 
обліку і модернізації результатів виконання Роботи. 

Згідно адміністративної процедури цей Акт повинен був бути 
погодженим уповноваженим представником Замовника - керівником 
управління автоматизації , який мав належно його затвердити в разі 
позитивного висновку комісії, на підставі вимог ДСТУ і повноважень за 
довіреністю від міністра оборони України.  

Але означений керівник належним чином не виконав встановлених 
вимог законодавства та безпосередньо свої посадові обов’язки. 

3. В господарському суді міста Києва дійсно розглядається справа за 
позовом  ТОВ «ЕВЕРЕСТ ЛІМІТЕД», який стосується спонукання до 
вчинення дій. Тобто, позов має нематеріальний характер. Одним з елементів 
позовних вимог є укладення додаткової угоди, яка має, нарешті, встановити 
рівень договірної  ціни ( її визначає військове представництво), тобто вартість 
фактично виконаних робіт. За змістом Вашого запитання - безумовно «в бік 
зменшення».  

Дане звернення до суду було обумовлене виключно розв’язанням 
цивільно-правових питань, які виникли в ході реалізації контракту.  

4. Станом на сьогоднішній день ми плідно спілкуємось з 
Замовником, щоб в правовому полі продовжити співпрацю на користь 
зміцнення обороноздатності держави.  

Вже зараз можна констатувати, що МОУ і ЗСУ отримали сучасне 
програмно-апаратне рішення для підвищення боєздатності і безперервного 
управління військами. 

Дана система приймала участь у багатьох військових навчаннях, де 
зарекомендувала себе «на відмінно». 

Для додаткової інформації надаємо Вам посилання на відкриті джерела 
з раніш оприлюдненою інформацією з даного питання: 
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https://defence-
ua.com/army_and_war/dzvin_na_praktitsi_komanduvachi_suhoputnih_vijsk_ta_o
k_pivnich_otsinili_robotu_novoji_asuv_prjama_mova_ta_video-209.html ,  

https://defence-
ua.com/army_and_war/zbrojni_sili_ukrajini_proveli_masshtabni_navchannja_iz_z
astosuvannjam_novitnoji_zbroji_video-1111.html ,  

https://patrioty.org.ua/politic/viina-z-rosiieiu-protystoiannia-armii-
335762.html . 

Дякуємо Вам за звернення та громадську позицію і інтерес до 
процесів становлення Збройних Сил України. 

З побажаннями творчих здобутків та надією на співпрацю у майбутньому, 

Директор ТОВ «ЕВЕРЕСТ ЛІМІТЕД»    Ю.В. Пастухов 
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