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Або 

Сервер для міськради за 300 тис.грн.,  

2 млн. грн.. і Ладижин – місто-сад!  

 

Здійснюючи моніторинг сайту www.tender.me.gov.ua ,експерти громадської організації 

«Філософія Серця»  з’ясували: 

За 144 тисячі гривень компанія «Імпел Гриффін Сервіс»  буде прибирати у 2015 році 

приміщення Вінницького апеляційного адмінсуду.  У цю суму увійшла заробітна  плата 

прибиральниць та закупівля усіх необхідних витратних матеріалів.  З таким результатом 

завершилися  торги у Вінницькому апеляційному  адміністративному суді.  Сума, яку судді були 

готові заплатити за цю послугу і визначили у тендерній пропозиції, становила 190 тисяч гривень. 

На конкурс  подалося чотири учасники. Обрали найменшу цінову пропозицію. 

Окремо громадські експерти відзначають оперативність роботи працівників прес-служби цього 

суду, які  за півгодини  надали нам всю запитувану інформацію.  

 

На 270 тисяч гривень офісного та перфорованого паперу закупив інформаційно-аналітичний 

центр з обслуговування установ соціального захисту населення Вінницької облради.   Нескладна 

математична дія  з параметрами закупівлі ( 860 ящиків х 12 кг у кожному = 10 320 кг. 1 квадратний 

метр такого паперу важить 60 грамів) показала  громадським активістам закупку  172 000 

квадратних метрів перфорованого паперу. Правда, вражаюча цифра? Громадські  експерти будуть 

з’ясовувати, на які цілі використовується стільки паперу.  

 

Вінницька міськрада за 298 500 гривень купила у приватного підприємця ФОП Наталії Костюк 

сервер для зберігання даних. Проаналізувавши  технічні параметри закупленого обладнання і  ціни 

на сайті, громадські експерти прийшли до висновку, що ціна була  завищена мінімум у два рази. 

Ось лінк на схоже обладнання за 101 тисячу гривень: (http://servers.navigator.ua/vybor-platformy-

pomoshch-v-vybore-konfiguratsii-servera/typical/item/6-server-baz-dannykh).  На конкурс було подано 

лише дві заявки з різницею у ціні в 400 гривень (другим учасником був  ФОП Дмитро Левченко, з 

ціною  298 900 грн). Можливо це була змова?! 

Майже мільйон гривень,  а саме 983 тисячі з місцевого бюджету отримало комунальне 

підприємство «Ладижинський комбінат комунальних підприємств» на прибирання  вулиць 

Ладижина у 2015 році, вигравши тендер, оголошений міською радою. Ще 994 тисячі це ж 

комунальне підприємство отримало для озеленення вулиць Ладижина в результаті перемоги в 

іншому тендері. Громадські експерти сподіваються, що за два мільйони гривень бюджетних коштів 

Ладижин буде місто-сад  не лише на Вінниччині. 

 

Інформація підготовлена в рамках проекту «Створення і впровадження державної системи 

контролю за коштами «Відкритий бюджет». Виконавцем проекту є ГО «Центр політичних 

студій та аналітики». Проект фінансується Європейським Союзом. Регіональний партнер 

проекту у Вінницькій області – ГО  «Філософія Серця», медіа-партнер - ВОГО «Громадська 
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студія». 

  

 

 

 

   

 

 

 


