ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ
ВІННИЧЧИНИ - 27
або Майже мільйон гривень коштує річне
страхування міського транспорту Вінниці

Здійснюючи моніторинг сайту www.tender.me.gov.ua, експерти громадської організації
«Філософія Серця» з’ясували:
965 375 гривень 50 копійок має заплатити департамент енергетики,
транспорту та зв’язку Вінницької міськради переможцю відкритих торгів ПАТ
«Страхова компанія «Місто» з Вінниці за річне (з травня 2015 по квітень 2016 року)
страхування 70 тролейбусів та автобусів, які з минулого, 2014 року перевозять
пасажирів вулицями обласного центру.
Громадські експерти з’ясували, що у 2013 році міськрада вирішила закупити
30 автобусів марки «Богдан» А70132 ( їхня ринкова вартість складає 37 244 625 грн.)
та 40 тролейбусів марки «Богдан» Т70117 ( ринкова вартість складає 75 430 000 грн.).
Вінниця одним з перших міст тоді долучилася до державної програми, яка передбачає
відшкодування 50% тіла кредиту і 50% відсотків по кредиту з держбюджету. Вінниці
необхідно буде повернути кредитору протягом 10 років ті ж 150 млн. грн., які вона
запозичила. ( Більш детально про цю закупівлю можна прочитати на сайті Вінницької
міськради за посиланням: http://www.vmr.gov.ua/Lists/CityNews/ShowNews.aspx?ID=624).
Таким чином, за 10 років з бюджету буде використано мінімум 10 мільйонів
гривень на оплату страховок до завершення оплати кредиту за придбаний міський
транспорт.
Страховими ризиками, згідно умов договору, вважатимуться такі випадки:
- Дорожньо-транспортна пригода.
- Стихійні лиха (ураган, смерч, град, схід снігових лавин та інші).
- Пожежа, вибух.
- Падіння предметів, в тому числі снігу та льоду.
- Протиправні дії третіх осіб.
- Інші випадкові події, в тому числі напад тварин.
- Викрадення.
Іншими учасниками цього тендеру були: ПАТ «Страхова компанія «Країна» з Києва
(оцінила свої послуги в 2 103 573,25 грн.) та ПАТ «Страхова компанія «ВУСО» з Києва
(Ціна пропозиції – 984 663,55 грн.).

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
студія».

