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Автори даної статті посилаються на інформацію з іншої статті, яка опублікована на сайті «Наші 
гроші» 23 червня 2013року. Пояснення щодо описаної ситуації: 

- ТОВ «Гранд Мотор» - єдиний офіційний дилер з продажу автомобілів Тойота в 
Хмельницький області. Всі бажаючі придбати автомобілі даної марки або обслуговувати на 
СТО звертаються в саме в цей дилерський центр. 

- Ауди Центр Хмельницький – єдиний офіційний дилер з продажу автомобілів 
Ауді в Хмельницький області. В 2013 році, найближчий дилерський центр знаходився у Києві. 
Всі бажаючі купити автомобіль Ауді або обслуговувати не тільки з м. Хмельницького, ще й з 
п’яти сусідніх областей звертаються в цей автосалон. 

-  В 2013 році ТОВ «Гранд Мотор» реалізував 361 автомобіль. Продаж одного 
автомобіля Toyota RAV4 складає мізерний відсоток відносно цих показників. 

- В 2013 році Ауді центр Хмельницький реалізував 103 автомобіля. Продаж 
одного автомобіля Audi A6 також являється мізерним відсотком від загального обсягу 
продаж. 

- Роздрібна вартість автомобіля Toyota RAV4 в 2013 році складала 352 182грн, 
автосалоном надано знижку в розмирі 14 600грн, завдяки цьому Тoyota RAV4 було 
реалізовано за 337 582грн. Роздрібна ціна Audi A6 в 2013 році складала 612 008грн. В той 
період діяла акція від імпортера «Порше Україна» (знижка 15%) та автосалоном було надано 
додаткову знижку у розмирі 13 775грн, завдяки чому Audi A6 реалізовано за 497 500грн. Саме 
надані знижки дозволили виграти тендер. 

- Гвоздьов Михайло Олексійович був депутатом Обласної Ради, але не мав 
повноважень щодо прийняття рішень  (ухвалення або скасування) закупівлі автомобілів 
Обласною Радою та не мав впливу на тендерний комітет. 
 
Вище викладені факти доводять, що ця купівля автомобілів не могла бути і не була 

корупційною схемою та я, Гвоздьов Михайло Олексійович, не був її учасником. 
Прошу вас прийняти до уваги надані факти та об’єктивно оцінити ситуацію.  
 
 
 

З повагою, 
Гвоздьов М.О. 

  
  

 
 


