ГВЗ ВІННИЧЧИНИ – 50
або третина мільйона на авто для
патологоанатомічного бюро

Здійснюючи моніторинг сайту www.tender.me.gov.ua,
експерти громадської організації «Філософія Серця» з’ясували:
680 тисяч гривень мають розподілити 7 вересня 2015 року у Вінниці на двох
тендерах.
За 350 тисяч бюджетних гривень департамент інформаційної діяльності та
комунікацій з громадськістю Вінницької облдержадміністрації
готовий
надрукувати книжок місцевих митців. Планується видати 23 найменування, 23000
примірників (кожна книжка накладом по 1000 екземплярів). Середня ціна одного
примірника – 15 гривень. Надрукована література продаватися не буде, її розподілом
згодом займатиметься департамент інформаційної діяльності. Нагадаємо, що минулого,
2014 року кошти, виділені з обласного бюджету на такі цілі, були перерозподілені на
заходи, пов’язані з проведенням антитерористичної операції. Дата та час розкриття
пропозицій: 07 вересня в 11:00 за адресою: м. Вінниця, вул.Театральна, 14.кімн.411.
До друку заплановано такі видання: Загрійчук А. «Вибране»; Русалка
Дністровая 2015; Сторожук В. «Переклад із ластовиної» ; Марко Вовчок «Народні
оповідання»; Борозенцев Л. «Монгольфьеры»; Вітвіцька А. «Мереживо почуттів» ;
Юрчак Ю. «Симетрія слова»; Вітковський В. «У затишку борівського лісу»; Артемчук О.
«Мої вірні друзі»; Бурбело О. «Перемога під синіми водами»; Вітенко О. «Навпаки –
наоборот»; Перепелюк В. «Ой у лісі, лісі зеленому»; Безбах І. «Ілля Безбах і музей»;
Вінницька обласна організація Національної Спілки художників України «Художники
Вінниччини» ; Чулко М.«Митці Вінниччини»; Шпак В. «Митці Вінниччини»; Абетка для
догляду за хворими після інсульту; Денисик Г., Канський В. «Діброви Поділля»;
Вінницька обласна організація Національної Спілки письменників України «Митці слова
Вінниччини»; Вінницька обласна універсальна бібліотека ім. К.А.Тімірязєва «Знаменні і
пам’ятні дати Вінниччини 2016 року»; Крижанівський М. «Третя куля, або Остап Гоголь –
полковник Могилівський»; Куцевол О. «Вивчення життя і творчості Михайла
Коцюбинського через рецепцію літературних і літературно-документальних джерел» ;
Мудрак О. «Еталони природи Вінниччини».
А обласне патологоанатомічне бюро проводить тендер в пошуках нового
автомобіля за 330 тисяч грн. В конкурсній документації вказано, що це має бути 5місний автомобіль. Громадських експертів зацікавив детальний опис кількості дверей
майбутньої покупки: « Кількість дверей: передня звичайна права, передня звичайна ліва,
задня права зсувна, двостворчаті дверцята багажного відсіку.» А також обладнання,
яке має бути встановлене на авто « Наявність: кондиціонера, гідропісилювача керма,
електроскло підіймачів, центральний замок, замок на кришку паливного баку,
електрообігрів заднього скла, авто регуляція бокових дзеркал, шляховий комп’ютер,
передній та задній плафони освітлення салону, автомагнітола та розводка для неї,

галогенний тип фар.»
У поєднанні з детальними, до грамів, витратами пального та об’єму багажного
відсіку до сантиметрів, складається враження, що замовлено конкретну модель авто. Чи
це так, пропонуємо небайдужим журналістам та активістам перевірити особисто,
завітавши на розкриття пропозицій 07 вересня 2015 року в 11:00 за адресою: м.
Вінниця, вул.Пирогова, 46, к.2.
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».

