
На першому пленарному засіданні 
36-ї сесії Волинської обласної ради 
депутат Микола Давидюк озвучив 
запит до начальника управління 
Служби безпеки, в якому попросив 
провести перевірку об’єктивності 
та справедливості відбору пере-
можця тендерних торгів з організа-
ції дитячого харчування в Камінь-
Каширському, Любешівському 
та Маневицькому районах, що 
постраждали внаслідок аварії на 
ЧАЕС. Адже обласний тендерний 
комітет визначив переможцем при-
ватне підприємство «Транс Логістик 
Центр» (місце реєстрації м. Ви-
шневе Київської області) із найдо-
рожчими пропозиціями по лотах 
— (близько 34 млн грн в загальній 
сумі). А більш дешеві пропозиції ін-
ших претендентів (загальна сума 26 
млн грн) через другорядні причини 
були відхилені. 

Депутат вважає, що торги були 
нечесними, адже він сам був присут-
ній під час проведення тендеру. Про 
побачене та свої сумніви він розпо-
вів газеті «Відомості». Зауважимо, 
що Микола Степанович обіймає по-
саду директора школи I-III ст. села 
Гораймівка Маневицького району, 
тому йому ця тема особливо болить. 

За його словами, з вересня 2014-
го року дітей харчувала київська 
фірма «Адмет груп». 

— Вона виграла тендер із забез-
печення харчуванням дітей-чор-
нобильців, але були тільки другі та 
треті страви, — розповідає Микола 
Давидюк. — Коли я звертався до 
субпідрядників, які тут від імені 
«Адмет груп» харчували, із запитан-
ням, чому немає перших страв, вони 
сказали, що в тендерних умовах за-
явлено тільки дві страви. Тобто «Ад-
мет груп» поставила дешеву ціну за 
рахунок неповної кількості страв і 
виграла тендер, організатори якого 
не звернули уваги на якість, кіль-
кість та меню страв. Ми, учителі та 
батьки, думали, що це тимчасова 
біда, оскільки йде війна, переживе-
мо до січня, а далі будуть справед-
ливі тендерні ігри. До речі, перед 
цим харчувала дітей Маневицька 
райспоживспілка і набагато якіс-
ніше, зокрема були перші страви, 
різноманіття фруктів.  Однак після 
Нового року почалося затягування 
процедури здійснення тендеру. І так 
було до липня. 

Як відомо, тоді призупинили 
безкоштовне харчування, діти їли 
за гроші, а батькам пізніше ком-
пенсовували затрати. Як повідомив 
Микола Давидюк, поки тривала тя-
ганина по тендеру, платні послуги з 
харчування надавала інша київська 
фірма ТзОВ «Транс логістик центр». 
Микола Давидюк підозрює, що ці дві 
фірми, «Транс Логістик Центр» та 
«Адмедгруп», пов’язані між собою.   

— 21 липня я поїхав до Луцька 
побачити, як проходить тендер, ор-
ганізатором якого, або Замовником, 
є департамент соціального захисту 
населення Волинської ОДА, — веде 
далі депутат. — Участь у торгах взя-
ли сім учасників за трьома лотами: 1 
лот — харчування дітей Камінь-Ка-
ширського району, 2 лот — харчу-
вання дітей Любешівського району, 
3-й лот — харчування дітей Мане-
вицького району. Серед учасників 
торгів ТзОВ «Готельно-ресторанний 
комплекс «РІКО» Чернігівської об-
ласті, ТзОв Ректан (м. Київ), ТзОВ 
«Геус-Груп» (м. Київ), яке, до речі, 
спеціалізується на харчуванні армії, 
ТзОВ «Час мрій» (м. Київ). Ці фір-
ми подавали пропозиції за трьома 
лотами. Маневицька районна спіл-
ка споживчих товариств пропозиції 
подала за двома лотами — харчуван-
ня в Маневицькому та Камінь-Ка-
ширському районах, хлібокомбінат 

Любешівської РСС за один лотом — 
харчування дітей у Любешівському 
районі. 

За словами Миколи Давидюка, 
частину компаній, що взяли участь 
у тендерних торгах, відносять до 
так званої групи «єнакієвських» 
— бізнес-групи, пов’язаної з екс-
нардепом «регіоналом» Юрієм Іва-
нющенком («Юрою Єнакієвським»). 
Зокрема, це «Транс Логістик Центр», 
«Геус-Груп», «Ректан», «Час мрій». 
Про це пишуть «Наші гроші» у стат-
ті «Скандальні годувальники солда-
тів-2/2. «Генерал-Єнакіївські»».

За результатами розгляду кон-
курсних торгів було встановлено, 
що документи, які були передбаче-
ні вимогами конкурсних торгів, є 
наявними та правильно складени-
ми лише у «Транс Логістик Центр», 
у всіх решти учасників виявлено 
порушення. Це видно з протоко-
лу № 6/3 засідання комітету з кон-
курсних торгів. Наприклад, у ТзОв 
«Готельно-рестораний комплекс 
«РІКО» відсутні копії документів за 
2014-й рік, порушена загальна нуме-
рація сторінок, відповідно до фінан-
сового звіту за I квартал 2015 року 
фінансовий результат збитковий. 
У ТзОв «Ректан» відсутній звіт про 
фінансові результати за 2014 рік та 
копії документів за I квартал 2015-го 
року. ТзОВ «Геус-Груп» для підтвер-
дження досвіду з харчування дітей 
подало копії договорів щодо забез-
печення харчуванням особового 
складу військових частин Збройних 
сил України. Підставою для відхи-
лення пропозиції ТзОВ «Час мрій» 
стала відсутність фінансової спро-
можності. У Маневицької районної 
спілки споживчих товариств вияв-
лено відсутність копії довіреності, 
довідка про відсутність заборгова-
ності зі сплати єдиного соціального 
внеску видана станом на 07 травня 
2015 року, довідка про те, що учас-
ник не визнаний банкрутом видана 
третій особі. У хлібокомбінату були 
проблеми із сертифікатами.  

— Як результат, залишилася 
єдина фірма, в якої документи в по-
рядку — це «Транс Логістик Центр», 
— продовжує Микола Давидюк. — 
До речі, друга за дороговизною. Але 
ж у разі, якщо до оцінки допущено 
менше, ніж двоє учасників, то відпо-
відно до Закону Замовник відміняє 
торги. ТзОВ «Час мрій» не відповіда-
ло такому критерію, як наявність фі-
нансової спроможності. Тому торги 
треба було б відмінити. Однак, щоб 
тендер відбувся, ТзОВ «Час мрій» 
незаконно було допущене до оцінки.  

Депутата обласної ради дивує 
те, чому виграють фірми з найдо-
рожчими пропозиціями, коли й так 
грошей не вистачає у бюджеті. Якщо 
порівняти, то пропозиція Мане-
вицької РСС становила 11 499 680,00 
грн — за лотом № 1 і 7 041 040, 00 

грн — за лотом № 3, коли ціни про-
позиції конкурсних торгів ТзОВ 
«Транс Логістик Центр» становили 
15 671 928,94 грн — за лотом № 1 
і 9 295 975, 03 грн — за лотом № 3. 
Різниця становить 6 млн 700 тисяч 
грн. А коли врахувати пропозицію 
ще одного місцевого претендента — 
хлібокомбінат Любешівської РСС, 
то економія становила б більше 9 
млн грн. Крім того, якби послуги на-
давали місцеві організації, додаткові 
податки з оборотів йшли б у місцеві 
бюджети. До того ж люди були б за-
безпечені роботою, структура б роз-
вивалася.

— Якщо харчують місцеві ор-
ганізації, їм завжди можна зробити 
зауваження, коли щось іде не так, 
київські ж фірми ніяких зауважень 
не сприймали, тому що вони пра-
цювали в електронному режимі, — 
каже Микола Давидюк. — Крім того, 
місцеві мають своє майно, власні 
ресурси, представники з інших ре-
гіонів зачитували документи про 
оренду та навіть суборенду майна. 
Вони орендують тут приміщення, 
автомобілі і це фактично накрутка 
на вартість харчування. Тому маю 
підозру на підкуп, бо там, де «звер-
ху» є 9 мільйонів, є чим поділитися. 

Його колега по освітянській ро-
боті, директор школи села Чорниж 
Марія Сидорчук, каже, що «при 
детальному аналізі забезпечення 
харчування райспоживспілка мала 
більше плюсів, ніж «Адметгруп». 

— Київська фірма не вказувала 
цін на продукти, а батьки часто ціка-
вилися, скільки що вартує, ми тіль-
ки розводили руками, — каже пані 
директорка. — Із райспоживспілкою 
можна було швидко вирішити якесь 
спірне питання, чого не скажеш про 
«Адметгруп». 

До речі, Маневицька райспожив-
спілка вигравала тендери з  2007-го 
по 2014-й рік, а загалом займалася 
харчуванням дітей з 92-го року.  

Як розповіла голова Маневиць-
кої райспоживспілки Мирослава 
Ковальчук, претензій щодо якості, 
належності харчування ніколи до 
них не виникало. 

— Ви не перший раз берете 
участь у тендері, чому ж цього разу 
допустили помилки в оформленні 
документів? — цікавимося у Мирос-
лави Петрівни.

— Коли ми подали документи, 
нам сказали, що все в порядку, а 
потім через місяць уже з’явилися 
помилки, — каже пані Мирослава. 
— Ми написали скаргу в управління 
Антимонопольного комітету, облас-
ну прокуратуру, але її передали на 
розгляд у районну яка надіслала її в 
районний відділ міліції. Як нам по-
яснили, на сьогодні тривають слідчі 
дії. Зараз готуємо апеляцію у Львів-
ський апеляційний суд. 

Людмила ШИШКО

Працівники Держінспекції за-
тримали трьох чинних пра-

цівників районних відділів міліції, 
які скоїли смертельну ДТП на Ві-
нниччині та втекли з місця події. 
Про це повідомили в прес-службі 
УМВС України у Вінницькій об-
ласті.

Так, 4 жовтня на автодорозі 
Гнівань – Сутиски з тілесними 
ушкодженнями, характерни-
ми для ДТП, виявили мертвим 
55-річного жителя одного із сіл 
Тиврівського району. На місці по-
дії експерти вилучили скло від ав-
томобільних фар та залишки бам-
перу. Правоохоронці затримати 

осіб, які скоїли наїзд на чоловіка 
та втекли з місця аварії.

Зазначається, що керував ав-
тівкою ВАЗ 2115 чинний праців-
ник одного з райвідділів міліції. 
Власник автомобіля та ще один 
співробітник з іншого райвідділу 
були пасажирами.

За фактом автопригоди від-
крили кримінальне провадження 
за ч. 2 ст. 286 (порушення правил 
безпеки дорожнього руху або екс-
плуатації транспорту особами, які 
керують транспортними засоба-
ми, що спричинило смерть потер-
пілого) КК України.
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У Донецьку з 
адміністративних будівель 
познімали прапори «ДНР»
З флагштока будівлі Донецької обладміністрації 
зняли прапор «ДНР», залишився лише клаптик 
тканини від стягу самопроголошеної «ДНР».
Крім того, прапорів «ДНР» немає на дахах опер-
ного та драматичного театрів, пише УНН. «На 
флагштоку залишився лише шматок від прапора, 
видно, що його зривали», — повідомляють у 
місцевих ЗМІ.

ОБСЄ помітили відведення 
танків бойовиками «ЛНР»
У Спеціальній моніторинговій місії ОБСЄ заявляють 
про відведення важкого озброєння бойовиками 
угруповання «ЛНР».
«4 жовтня на території Луганської області, яку 
контролює «ЛНР», місія моніторила відведен-
ня танків згідно з доповненнями до мінських 
домовленостей. СММ спостерігала відведення 
30 основних бойових танків (T-64 і T-72) з трьох 
районів, уздовж трьох маршрутів до двох сховищ», 
— повідомляють у звіті.

30%
стільки переселенців з окупованих 
Донбасу та Криму не планують повер-
татися на місця, з яких перемістилися. 
Про це розповіла олова Всеукраїнської 
організації у справах вимушених пере-
селенців Оксана Єрмішина, опираючись 
на матеріали соцопитування.
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Хто заробляє на харчуванні 
дітей-чорнобильців

Події
На Вінниччині міліціонери скоїли 
смертельну ДТП і втекли

На Житомирщині Служба без-
пеки України запобігла ство-

ренню підпільної мережі терорис-
тичної організації «ДНР». Про це 
повідомили в прес-службі СБУ.

Встановлено, що впродовж 
останніх декількох місяців жито-
мирянин, який у 2014 році всту-
пив до бандугруповання «ДНР», 
неодноразово телефонував своїм 
знайомим і пропонував їм при-
єднатися до незаконних збройних 
формувань. При цьому вербуваль-
ник наголошував на можливості 
фінансового збагачення.

Зброю та боєприпаси для орга-
нізації терактів і озброєння дивер-
сійних груп на території регіону 
зловмисник планував передавати 
потенційним сепаратистам по-
штою.

Оскільки житомиряни, яким 
надходили вказані пропозиції, 
їх не відкинули, було прийнято 
рішення про оголошення їм офі-

ційного застереження. Також їх 
попереджено, що у випадку вступу 
до терористичної організації або 
надання їй іншої підтримки їхні 
дії будуть кваліфікуватися як зло-
чини, передбачені Кримінальним 
кодексом України.

Вер б у в а льника-б ойовика 
«ДНР» оголошено в розшук. Йому 
заочно повідомлено про підозру у 
вчиненні злочинів, передбачених 
ч. 1 ст. 258-3 (створення терорис-
тичної групи або участь у ній) та ч. 
2 ст. 260 (створення не передбаче-
них законом збройних формувань 
або участь у їхній діяльності) КК 
України.

Зловмисник також є підозрю-
ваним у ще одному кримінально-
му провадженні — він активний 
учасник антимайдану в Києві та 
Донецьку, причетний до організа-
ції переслідувань активістів Рево-
люції Гідності та побиття учасни-
ків Євромайдану в Житомирі.

Мешканця Житомирщини судитимуть 
за спробу створення підпільної мережі 
терористів

Бойовики «ЛНР» та «ДНР» 
скасували заплановані на 

листопад «місцеві вибори».  По-
відомляється, що ватажки псев-
дореспублік вирішили перенести 
їх на 2016 рік. Відповідну заяву 
Владислава Дейнега та Дениса Пу-
шиліна оприлюднив у вівторок, 6 
жовтня, сайт бойовиків «Луган-
ський інформаційний центр». 

«За підсумками цієї роботи 
(Мінські переговори) повідомля-
ємо про згоду «ДНР» і «ЛНР» на 
перенесення виборів з 18 жовтня і 
1 листопада на наступний рік», — 
йдеться в заяві терористів.

«Ми вивчили заяви та реко-
мендації пані Меркель (Ангела 
Меркель, канцлер ФРН) і пана 
Олланда (Франсуа Олланд, Пре-
зидент Франції). Провели сьогодні 
тут, у Мінську, консультації з пред-

ставниками ОБСЄ та Росії. Отри-
мали вказівки від наших лідерів 
Олександра Захарченка та Ігоря 
Плотницького», — наголошується 
в тексті.

Як відомо, сьогодні в Мінську 
пройде засідання тристоронньої 
контактної групи з врегулювання 
ситуації на Донбасі.

Бойовики «ЛНР» та «ДНР» перенесли 
«місцеві вибори» на наступний рік

У західних областях 8 жов-
тня мінлива хмарність, без опадів. 
Вночі -3...-1 °C, вдень +7...+9 °C. 
9 жовтня ясна погода, опадів не 
очікується. Вночі -1...0 °C, вдень 
+6...+8 °C. 10 жовтня невелика 
хмарність, без опадів. Температу-
ра вночі -5...-3 °C, вдень +5...+7 °C. 

У північних регіонах 8 жов-
тня мінлива хмарність, без опадів. 
Вночі -3... -1 °C, вдень +5...+7 °C. 9 
жовтня буде хмарно з прояснен-
нями, без опадів. Вночі -2...0 °C, 
вдень +6...+8 °C. 10 жовтня суха 
хмарна погода з проясненнями. 
Вночі -5...-3 °C, вдень +5...+7 °C.

У Києві 8 жовтня невелика 
хмарність, опадів не передбачаєть-
ся. Вночі -4...-2 °C, вдень +7...+9 °C. 
9 жовтня мінлива хмарність, без 

опадів. Вночі -1...+1 °C, вдень 
+6...+8 °C. 10 жовтня невелика 
хмарність, сухо. Температура вно-
чі -3...-1 °C, вдень +5...+7 °C. 

У східних регіонах 8 жовтня 
мінлива хмарність, без опадів. 
Вночі -3...-1 °C, вдень +6...+8 °C. 
9 жовтня хмарно з прояснення-
ми, опадів не очікується. Вночі 

-1...+1 °C, вдень +6...+8 °C. 10 жов-
тня мінлива хмарність, сухо. Вно-
чі -3...-1 °C, вдень +5...+7 °C.

У південних областях 8 жов-
тня невелика хмарність, без опадів. 
Вночі +3...+5 °C, вдень +11...+13 °C. 
9 жовтня незначна хмарність, без 
опадів. Вночі +2...+4 °C, вдень 
+11...+13 °C. 10  жовтня мінлива 
хмарність, сухо. Вночі +5...+7°C, 
вдень +10...+11°C.

 ПОГОДА

Тендери на Волині виграють київські фірми, тоді як місцеві постачальники 
пропонують ціни на 8 мільйонів дешевші


