
Міський голова Вінниці Сергій Моргунов в ефірі програми «Четверта 

влада» на ТРК Вінниччина припускався фактичних помилок 

Автор: Альона Драч 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TO3IeixbQSs&t=363s 

ТЕЗА 1: «Ми підготували відповідну проектно-кошторисну документацію 

щодо комплексної реконструкції і капітального ремонту мосту … і в рамках 

проведення тендерної процедури був заключний контракт на 54,6 млн. 

гривень». 

ВЕРДИКТ: ФАКТИЧНА ПОМИЛКА. Сума, яку отримали на реконструкцію 

мосту в результаті тендерної процедури становить 56, 5 млн. гривень.  

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ: 

Відповідна документація щодо укладення тендерних угод є у вільному доступі 

на сайті державних закупівль Prozorro та порталі ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН  

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-10-06-000518-a 

https://www.dzo.com.ua/tenders/367554 

https://www.youtube.com/watch?v=TO3IeixbQSs&t=363s
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2016-10-06-000518-a
https://www.dzo.com.ua/tenders/367554


 
 

 
 

Договір про закупівлю був укладений між Департаментом капітального 

будівництва  Вінницької міської ради та Товариством з обмеженою 

відповідальністю "МСУ-2  15 листопада 2016 року.  Сума, визначена в 

договорі про закупівлю становить 56 495 000,00 грн. з ПДВ.  

 



 

 
 

ТЕЗА 2: «Але ми не вклалися в той кошторис … Тому було переглянуто 

кошторис і додаткові роботи були передбачені згідно додаткової проектно - 

кошторисної документації. Ми провели державну експертизу і вартість 

збільшилася до 88 мільйонів». 

ВЕРДИКТ: ФАКТИЧНА ПОМИЛКА. Після отримання коштів для проведення 

додаткових робіт загальна вартість збільшилася до 84, 7 млн. гривень. 

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ: 



19 липня 2018 року між Департаментом капітального будівництва  

Вінницької міської ради та Товариством з обмеженою відповідальністю 

"МСУ-2 була укладена ще одна угода в зв’язку з виникненням додаткових 

робіт.  Ціна виконання робіт становить 1 495 138, 22 грн.  

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-20-000274-c 

 

 

17 вересня 2018 року Департамент капітального будівництва  Вінницької 

міської ради підписав чергову угоду з Товариством з обмеженою 

відповідальністю "МСУ-2, в зв’язку з виникненням додаткових робіт, на суму     

26 729 942,00 грн.  

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-05-000884-c 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-20-000274-c
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-09-05-000884-c


 

 

Підрахувавши кошти, отримані внаслідок усіх договорів, загальна сума на 

реконструкцію мостової споруди в м. Вінниця становить 84 720 080 грн.  

 

56 495 000 1 495 138 26 729 942 84 720 080



ТЕЗА 3: «Якщо раніше міський  бюджет 2,3,4 роки тому був 2 мільярда, то 

сьогодні наш бюджет – 4,8 млрд.  

ВЕРДИКТ: ПРАВДА. Бюджет міста Вінниця на 2018 рік становить 

4728014,215 тис. грн.  

ДОКАЗИ І АРГУМЕНТИ: 

Такі ж данні можна побачити в засобах масової інформації, котрі в свою чергу 

посилаються на звіти про виконання доходів міського бюджету різних років.  

 

(інфографіка з сайту «20 хвилин», https://vn.20minut.ua/Groshi/yakim-bude-

byudzhet-vinnitsi-u-2018-rotsi-poyasnyuemo-na-valizah-10663262.html ) 

Вінницька міська рада щорічно публікує усі новини, звіти стосовно міського 

бюджету.   

http://www.vmr.gov.ua/TransparentCity/Lists/BudjMista/ShowContent.aspx?ID=109 

 

https://vn.20minut.ua/Groshi/yakim-bude-byudzhet-vinnitsi-u-2018-rotsi-poyasnyuemo-na-valizah-10663262.html
https://vn.20minut.ua/Groshi/yakim-bude-byudzhet-vinnitsi-u-2018-rotsi-poyasnyuemo-na-valizah-10663262.html
http://www.vmr.gov.ua/TransparentCity/Lists/BudjMista/ShowContent.aspx?ID=109


 

 

 


