
Атовці охоронятимуть школи Івано-Франківська 

Христина Дичаковська 

 

25 січня 2019 року Департамент освіти та науки Івано-Франківської міської 

ради підписали меморандум про співпрацю з ГО «Міська асоціація учасників 

АТО». В документі йшлося про те, що міський департамент освіти виділить 

мільйон грн. для закупівлі камер спостереження та іншого обладнання, котре 

потрібне для охорони шкіл. Атовці в свою чергу охоронятимуть школи у 

відповідні години. На закупівлю обладнання витратять близько 80% загальної 

суми. Пілотний проект діятиме у 15-ти школах Івано-Франківська, і стартує 1 

березня 2019 року.  

(Усі тези взято із суспільно-політичної програми «Тема дня» Суспільного 

мовника, Івано-Франківськ) 

Теза: Василь Андріїв (заступник голови ГО «Міська асоціація АТО») «Ми 

вже замовили апаратуру, те про що ми домовилися, тобто кількість камер, 

якісних камер (…) все прозоро абсолютно, має бути якісна робота зроблена, ми 

на цьому наполягаємо. Якщо нам вдасться все ж таки пройти виконком, сесію, а 

є така думка, що все таки наміри підписані, є добро міського голови (…), то 

думаю, що ми в кінці лютого, або на початку березня будемо мати змогу 

монтувати необхідну апаратуру в цих 15-ти школах і ліцеях, і вже з березня 

зможемо розпочати повноцінну свою роботу» 

Запис проводився 14.02.2019  https://youtu.be/sMibZ7UdWo8?t=749  

Вердикт: Неправда 

Докази і аргументи:  

Остап Бринський (аналітик ГО «Антикорупційна платформа») коментує:  

«Якщо це гроші з міського бюджету, то тоді повинно все відбуватися 

відповідно до закону про публічні закупівлі. Зараз немає ні договору, взагалі 

жодної інформації». https://youtu.be/WYl5BxWu3XA?t=97  Запис проводився 

15.02.2019 

Отже, Василь Андріїв сказав неправду, вони не могли ще замовити апаратуру.  

 

 

Теза: Ігор Максимчук (Директор Департаменту освіти і науки Івно-

Франківської міської ради): «Зараз буде такий суто технічний період, тобто 

налаштування, встановлення відеокамер, мережі, підключення до загальної 

мережі. Впринципі, як то кажуть, це вже м’яч на полі охоронної фірми «Рубіж», 

і якщо вони зроблять технічні заходи, можливо це займе місяць часу, ми зразу 

https://youtu.be/sMibZ7UdWo8?t=749
https://youtu.be/WYl5BxWu3XA?t=97


запустимо цей проект в життя, і ті 15 шкіл які потрапили (в список згідно із 

меморандумом,  -авт.), будуть вже під надійною охороною…»  

https://youtu.be/q68Mg2-NgPQ?t=66 Запис проводили 25.01.2019 

 Вердикт: Фактична помилка 

Докази і аргументи: Коментарі директорів шкіл ,котрі потрапили до 

пілотного проекту:   Володимир Засідко (Директор ЗОШ № 2) «З міського 

департаменту зверталися, вони цікавилися чи не має школа якихось 

застережень з цього питання…чекаємо, що міський департамент вирішить це 

питання позитвно»  

 

Ірина Гаврилюк (Директор ЗОШ № 4) «До нас приходив керівник охоронної 

фірми «Рубіж» пан Маланюк (…) нас інформували про те, що створена 

муніципальна охоронна фірма, від нас не вимагають ніяких коштів…» 

 

Олександр Кочнаш ( Заступник директора школи-ліцею №23) «Приходили 

люди, говорили про зовнішній периметр, ми визначали встановлення 5 

камер…»  

https://youtu.be/WYl5BxWu3XA?t=146 Запис проводили 15.02.2019 

Отже, пан Максимчук помилився, адже ніякого встановлення обладнання не 

відбувалося. До слова, з моменту підпису меморандуму вже минуло три тижні. 

 

Теза: Ігор Максимчук (Директор Департаменту освіти і науки Івано-

Франківської міської ради): «Я хочу однозначно заявити, що всі процедури,які 

будуть мати фінансове підгрунтя, вони будуть відбуватися згідно чинного 

законодавства, там ні на йоту не буде ніяких порушень…» 

https://youtu.be/8cHDI4SHrag?t=1107  Запис проводили 15.02.2019 

Вердикт: Правда 

Докази і аргументи: 28 березня 2019 року Остап Бринський надіслав 

матеріали,  де наведено таблицю закупівель обладнання для шкіл 

https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-

21/58411646_380588409231780_9149144024043487232_n.xlsx/b8e1d167-56cd-

4380-8647-

2e5bcfffe4ef.xlsx?_nc_cat=103&_nc_oc=AQkgn9JDflDZn1wabKNOK08mHrnT5Gr

hVTJqIKAfBE4uZaqh5_j6KhVwSxOSMTcL9xw&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=1c6

785992cec4f7148b9f7b3e49984c1&oe=5D9C5E5F&dl=1&fbclid=IwAR2gVhDAIV

whTpjdE_rpbasjMPspSfrOQgYIep6zQlnJkrPrcLC1QXCrtF8 (документ в форматі 

Microsoft Excel) 
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https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-

21/58411646_380588409231780_9149144024043487232_n.xlsx/b8e1d167-56cd-

4380-8647-

2e5bcfffe4ef.xlsx?_nc_cat=103&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=e9cb890c6cb830d2727

e6ab98d6e4e20&oe=5CF0529F&dl=1&fbclid=IwAR1eD4bwviXQLujKzb8zFGOOI

MT5zzuCi2FQqll7VQlX_w8ZAvJuOZbTD5g  

А також посилання на сайт «Прозорро», де оголошено конкурс на вибір 

охоронної фірми 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fprozorro.gov.ua%2Ftender%2FU

A-2019-03-26-001250-

b%3Ffbclid%3DIwAR08ligjdPGBEDvRey28GcXp3oPMzvxr6qATZbjT-

l9Tt2sIc9IvvDX4xWI&h=AT1Q9GZvWBUoZUIM89jBrPFGAS0kJZMUoUCEPD9

qT03kRJoPI4JRPy6aMi52ppzcAy8eFzd9RWTwre5GsNoqvLjiPGNQsbDcAImEC1

1CWAEINf5OzboIcFXnFyik8adcj9tj  

Тим не менш, конкурс вважається недійсним, адже меморандум про співпрацю 

з охоронною фірмою «Рубіж» (приватна власність ГО «Міська асоціація АТО») 

було підписано ще 25 січня. А обладнання закуплено наприкінці березня 

(26.03.2019), встановлено у квітні. Отже обидві сторони не вклалися у терміни, 

прописані меморандумом. 
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