
 

Громадський вісник закупівель Вінниччини (10.07-10.08.2014) 

Здійснюючи моніторинг сайту www.tender.me.gov.ua , в період з 10 липня по 10 
серпня 2014 року експерти громадської організації «Філософія Серця»  з’ясували 
що Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та 
інфраструктури Вінницької облдержадміністрації запланував провести роботи з 
вибіркового капітального ремонту дорожнього покриття по вулицях Щорса, 
Свердлова, Лісова в с. Селеще  Тиврівського району. За 7 тисяч гривень мають 
улаштувати покриття товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей – 6232 
м2 протягом 2014-2015 років. Розкриття тендерної пропозиції відбудеться о 10.00 
3 вересня за адресою: м. Вінниця, вул. В.Порика, 29, к. 212. 
А 4 вересня в управлінні капітального будівництва Вінницької мають розкриватися 
пропозиції щодо проведення будівельних робот по об’єкту: «Реконструкція СЗОШ 
I-III ступенів в с. Сосонка Вінницького району». Що дивно, роботи мали б початися 
в серпні! 
 Департамент комунального господарства та благоустрою Вінницької міської 

ради до 31 грудня 2014 року має отримати послуги з технічного нагляду за 

поточним ремонтом об'єктів благоустрою (щоправда не зазначено де). 1 серпня 

відбулось розкриття  пропозицій, проте чим закінчився конкурс дізнатися не 

вдалось!!! ( мабуть суто технічна помилка, бо спилка не відкривається №152641, 

"ВДЗ" №59(07.08.2014) від 07.08.2014р.). 

8 вересня о 10.00 у Вінниці на  вул. Пирогова,34/А будуть розглядатися пропозиції 

з реконструкції вул. Стельмаха в м. Вінниці. Предмет класифікатора - дороги 

автомобільні та автомагістралі, інші дороги, елементи доріг; злітно-посадкові смуги 

летовищ. Роботи здійснюватимуться за кошти державного бюджету. Тож усім 

мешканцям вулиці Стельмаха бажаємо бути пильними і проконтролювати ремонт 

дороги! 

Наостанок, Хмільницька міська рада вирішила внести зміни до генерального плану 

міста. І в 4 кварталі цього року Державне підприємство Український державний 

науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М. Білоконя за 

340 тис. грн. має виготовити проект внесення змін до Генерального плану міста 

Хмільника на період до 2035 року.  

 

 Інформація підготовлена в рамках проекту «Створення і впровадження державної 

системи контролю за коштами «Відкритий бюджет». Виконавцем проекту є ГО «Центр 

політичних студій та аналітики». Проект фінансується Європейським Союзом. Регіональний 

партнер проекту у Вінницькій області – громадська організація «Філософія Серця»,медіа 

партнер проекту – ВОГО «Громадська студія». 
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