
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ 

ВІННИЧЧИНИ – 21 або скільки доріг в 

Хмільнику відремонтують з 450 т асфальту? 

 

 

Здійснюючи моніторинг сайту www.tender.me.gov.ua, експерти громадської організації 

«Філософія Серця»  з’ясували: 

  450 тонн асфальту дрібнозернистого та 2,6 тонни бітуму закупило на 
відкритих торгах комунальне підприємство «Хмільниккомунсервіс», які планує 
використати до кінця  2015 року. Громадські активісти, аналізуючи цю закупівлю, в 
документації тендеру не знайшли документа, який би розповів громаді, які саме ділянки 
міста Хмільника у цьому році будуть заасфальтовані. Нещодавній візит до цього 
курортного міста відкрив експертам «Філософії Серця» чимало місць на вулицях міста, 
які  потребують ремонту.   

Враховуючи той факт, що  витрати  асфальту та бітуму у кожному конкретному 
випадку  ремонтних робіт розраховувати досить складно,  громадські експерти  
пропонують своїм колегам з міста Хмільник долучитися до контролю за 
використанням цих матеріалів. Аби полегшити цю роботу, надаємо посилання на  
нормативний акт про  затвердження  Технічних правил ремонту і утримання вулиць та 
доріг населених пунктів. Вони знаходяться за наступним посиланням: 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0365-12. 

Переможцем відкритих торгів конкурсна комісія визнала вінницьке Товариство з 

обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Оріон». За 450 тонн асфальту 

дрібнозернистого вони запросили ціну  в  632 500,00 грн. За бітум  нафтовий 

дорожній  в‘язкий БНД 60/90 – 34 320,00 грн.     Іншим учасником торгів було  вінницьке 

Приватне підприємство «РЕМШЛЯХБУД Т»      

Громадські  експерти з’ясували, що  ТОВ «Торговий дім «Оріон» було утворене 

влітку 2008 року і його статутний фонд на той час  дорівнював сумі, еквівалентній 100 

тисячам доларів США і спеціалізується воно на оптовій торгівлі будівельними та іншими 

матеріалами зокрема. Також вдалося вияснити, що комунальники заплатили за асфальт 

ціну цьому ТОВ  меншу за ціну спеціалізованої вінницької кампанії  - будівельної кампанії 

ВІНДОР (http://vindor.ibud.ua/ua/company-prais/asfalt-melkozernistyy-vindor-vindor-861380). 

Ціна у БК ВІНДОР на момент публікації цього вісника становила 1457 грн за тонну, а ТОВ 

«ТД «Оріон» отримало за тонну по 1406 грн.                                                                                         

  

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 – ГО  «Філософія Серця», медіа-партнер - ВОГО «Громадська 

студія». 
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