
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ 

ВІННИЧЧИНИ - 30 

або  в Ладижині утеплюватимуть будинки, 

Хмільник ремонтуватиме школу, Вінниця  

планує обрізати дерева та закупляти техніку 

для ЖЕКів 

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

«Філософія Серця»  з’ясували: 

Хмільницька міська рада має намір відремонтувати  приміщення 
загальноосвітньої школи №3. Згідно оголошеного тендеру,  Управління освіти 
Хмільницької міськради планує капітальний ремонт фасаду із заміною віконних та 
дверних блоків  будівлі ЗОШ №3 по вул. Некрасова, 2 у м. Хмільнику, до початку 
навчального року. Оголошена вартість ремонтних робіт – 1 847 080 (один мільйон 
вісімсот сорок сім тисяч вісімдесят) грн. Розкриття пропозицій відбудеться 25 червня 
2015 року в 10:00 за адресою: м. Хмільник, вул.Шевченка, 3, кабінет№1. 

Департамент житлового господарства Вінницької міськради готовий заплатити 
1 796 370 (один мільйон сімсот дев'яносто шість тисяч триста сімдесят) грн. за 
послуги щодо благоустрою території міста. В цю суму входять такі роботи: знесення 
дерев - 270м.куб.; обрізка дерев - 1400шт.; видалення пнів — 427шт. Розкриття 
пропозицій тендеру відбудеться  26 червня 2015 року в 11:00 за адресою: вул.Соборна, 
59, каб. 508. 

 В Ладижині взялися утепляти будинки. Комунальне підприємство 
"Ладжитлосервіс" оголосило про намір утеплити будинки :  

- капітальний ремонт - утеплення фасадів житлового будинку № 7/1 по вул. 
Процишина в м. Ладижин, Вінницької області оголошена вартість робіт – 1 873 
803 (один мільйон вісімсот сімдесят три тисячі вісімсот три) грн.; 
Розкриття пропозицій : 26 червня 2015 року в 11:00 за адресою: м. Ладижин, 
вул. Процишина, 12, кабінет № 1; 

- утеплення фасадів житлового будинку № 7/2 по вул. Процишина в м. 
Ладижин – 1 700 655 (один мільйон сімсот тисяч шістсот п'ятдесят п'ять) 
грн. Розкриття пропозицій : 26 червня 2015 року в 11:00 за адресою: м. 
Ладижин, вул. Процишина, 12, кабінет № 1; 

- капітальний ремонт - утеплення фасадів житлового будинку № 8/1 по вул. 
Наконечного в м. Ладижин – 1 615 726 (один мільйон шістсот п'ятнадцять 
тисяч сімсот двадцять шість) грн. Розкриття пропозицій : 30 червня 2015 
року в 10:00 за адресою: м. Ладижин, вул. Процишина, 12, кабінет № 1; 

- капітальний ремонт - утеплення фасадів житлового будинку № 8/2 по вул. 
Процишина в м. Ладижин – 1 683 252 (один мільйон шістсот вісімдесят три 
тисячі двісті п'ятдесят дві) грн. Розкриття пропозицій : 30 червня 2015 року в 
10:00 за адресою: м. Ладижин, вул. Процишина, 12, кабінет № 1 ; 

- капітальний ремонт - утеплення фасадів житлового будинку № 24 по вул. 
Будівельників в м. Ладижин, - 1 510 660 (один мільйон п'ятсот десять тисяч 
шістсот шістдесят) грн. Розкриття пропозицій : 30 червня 2015 року в 13:00 за 
адресою: м. Ладижин, вул. Процишина, 12, кабінет № 1. 



Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня оголосила про термінову закупівлю 

ліків. Згідно оголошення, їм  необхідно 6 найменувань розчинів та препарат Куросурф (2 

шт), який використовується для профілактики синдрому гострої дихальної недостатності 

у новонароджених.  Загальна сума закупки складає  141 092 (сто сорок одна тисяча 

дев'яносто дві) грн. Результати тендеру планується оголосити 10 червня 2015 року. 

Причиною скорочення терміну подачі пропозицій тендерний комітет лікарні назвав 

нагальну неохідність забезпечення  ліками, в зв'язку з необхідністю надання екстреної 

невідкладної допомоги дітям відділення анестезіології та інтенсивної терапії 

новонароджених та відділення анестезіології та інтенсивної терапії дітей старшого віку.  

  Три вінницьких ЖЕКи оголосили про намір придбати трактори Беларус МТЗ-
82.1 або еквівалент з навісним обладнанням по  520 000 (п’ятсот двадцять тисяч) 
грн.: 

- Вінницьке міське комунальне підприємство "Житлово-експлуатаційна контора 
№5"- розкриття пропозицій 25 червня 2015 року в  10:00 за адресою: м. Вінниця, 
вул.Коцюбинського, 11; 

-  «Житлово-експлуатаційна контора №12» - розкриття пропозицій 26 червня 
2015 року  в 11:00 за адресою: м. Вінниця, вул. Квятека, 16; 

-  «Житлово-експлуатаційна контора №15» Вінницької міськради - розкриття 
пропозицій  26 червня 2015 року в  14:30 за адресою: м. Вінниця,  вул.Станіславського, 5.  

 300 тисяч  грн.на поточний ремонт доріг та тротуарів міста планує витратити 
Ладижинська міська рада.  Дата та час розкриття: 30 червня 2015 року в  14:30 в кабінеті 
заступника міського голови Олійника Олександра Філімоновича.  

 
 13 тисяч кілограмів картоплі має намір придбати "Вінницька обласна 

психоневрологічна лікарня ім.академіка О.І. Ющенка". Вартість оголошеної закупівлі – 39 
650 (тридцять дев'ять тисяч шістсот п'ятдесят) грн. Термін поставки - до 31 серпня 
2015 року. Оголосивши про закупівлю, лікарня також вже оголосила і майбутнього 
переможця : Фізична особа-підприємець Бояльський Петро Володимирович з с. Тютьки 
Вінницького району.  Застосування переговорної процедури закупівлі відбулося по 
причині того, що процедура запиту цінових пропозицій двічі була відмінена через 
відсутність достатньої кількості учасників.  

Відповідно до п.4 ч. 2 ст.39 Закону України „Про здійснення державних закупівель” 
від 10 квітня 2014 року № 1197-VII Замовник може застосувати переговорну процедуру 
закупівлі у разі, якщо замовником було двічі відмінено процедуру закупівлі через 
відсутність достатньої кількості учасників. 

  
    

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». 

 

   

 


