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фактами 

Автор:  Ольга Артюх  

Голова Черкаської обласної ради Олександр Вельбівець дав коментар 

журналістам інтернет-видання «ВиЧЕрпно», щодо покупки нового авто для 

автопарку облради .  

Матеріал, який було проаналізовано: «Я не такий вже вибагливий, як 

деяким здається», – Вельбівець про купівлю дороговартісної автівки в 

автопарк облради (05.11.2018 р.) 

(http://vycherpno.ck.ua/ya-ne-takij-vzhe-vibaglivij-yak-deyakim-zdayetsya-

velbivets-pro-kupivlyu-dorogovartisnoyi-avtivki-v-avtopark-oblradi/) 

          Теза №1. «Як повідомляв «ІнфоМІСТ», у жовтні цього року Комунальне 

підприємство «АТП Черкаської обласної ради» оголосило про закупівлю 

нового сріблястого авто для поповнення свого автопарку. Орієнтовна вартість 

– 1,08 млн грн.».  

Вердикт: правда. 

Докази та аргументи: Договір між Товариством з обмеженою 

відповідальність «АВТО-ПЛАЗА» та КП «АТП Черкаської обласної ради» 

справді було підписано у жовтні. 

 

Теза №2. «А в червні минулого року АТП збиралося придбати білий 5-

місний автомобіль 2017 р. в. з низкою вимог, під які підходять розкішний 

Infiniti Q70. Вартість – 1,4 млн.».  

Вердикт: правда.  
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Докази та аргументи: На сайті системи «ProZorrO» підтвердженно те, 

що насправді авто збиралися купити, проте закупівля так і не відбулася 

(https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2017-06-16-001540-b) 

 

 Теза №3. «У 2017 році на ремонт автомобілів було витрачено понад 

мільйон гривень».  

Вердикт: брехня (за даними сайту системи «ProZorrO» та підрахунком 

усіх ремонтних робіт сума витрат складає 198 986, 4 грн).  

Докази та аргументи:  

Ремонт автомобіля OPEL Astra – 19 203, 60 грн. 

(https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2017-09-22-002227-b) 

Ремонт автомобіля Toyota Camry – 65 997, 60 грн.  

(https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2017-09-22-002193-b) 

Ремонт автомобіля Toyota Camry – 16 662, 00 грн.  

(https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2017-09-22-002186-b) 

Ремонт автомобіля Toyota Camry – 11 844, 00 грн. 

 (https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2017-09-22-002212-b) 

Ремонт автомобіля Skoda Octavia – 85 279, 20 грн.  

(https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2017-09-22-002202-b) 

Всього: 198 986, 4 грн.  

Навіть якщо підрахувати до ремонтів авто покупки запасних частин, 

шин, мастильних матеріалів та діагностування, то сума не буде навіть 

близькою до мільйону. 
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Всього: 596 986, 4  грн.  

Запасні частини, автомобільні шини, мастильні матеріали та витратні 

матеріали – 199 000, 00 грн.  

(https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2018-03-30-000620-a) 

Діагностування, дрібний поточний та капітальний ремонт автомобілів –

199 000,00 грн.  

(https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2018-03-27-002924-b) 

Теза №4. «Тому придбання нового автомобіля коштує дешевше, ніж 

ремонт старого». 

Вердикт: неправда.  

Докази та аргументи: за підрахунками наведеними в Тезі №3 увесь 

ремонт автомобілів, який був виконаний за 2017 рік обійшовся у 198 986, 4 

грн. Найдорожчий ремонт аналогічної марки автомобіля, тобто Toyota Camry, 

коштує 65 997, 60 грн. (https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2017-09-22-

002193-b). Нова Toyota Camry коштує 1 080 000, 00 грн. 

(https://zakupki.prom.ua/gov/tenders/UA-2018-10-16-002132-b) 

Теза №5. «Нашим автомобілям вже по 10-15 років».  

Вердикт: правда.  

Докази та аргументи: У договорі про надання послуг з переобладнення 

транспортних засобів для роботи на зрідженому нафтовому газі було вказано 

дати виготовлення автомобілів, які знаходяться в автопарку облради.  
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