
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ 

ВІННИЧЧИНИ - 35 

або  Перевезення людей з інвалідністю на 

суму понад 600 тис. грн. організує 

громадська організація 

 

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

«Філософія Серця»  з’ясували: 

Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. Пирогова провела ряд тендерів, на яких 
закупила: 

- 50 кілометрів марлі, 15 кілограмів вати та 2 170 нестерильних бинтів 
розмірами 10 см на 5 см і  17 см  на 7 см загальною вартістю на 215 тисяч  844,30 
грн.(з ПДВ) у київської фірми ТОВ "Торгово-виробнича компанія "Марля Клуб Калита"; 

-  9 найменувань препаратів (Провітаміни, вітаміни й гормони; глікозиди та 
алкалоїди рослинного походження та їхні похідні; антибіотики) за ціною 407 тисяч 
880 грн.(з ПДВ) у вінницького комунального підприємства "Обласна спеціалізована 
аптека №1"; 

- препарати фармацевтичні (12 найменувань розчинів для інфузорій)  на суму 65 
тисяч 867,10 грн.(з ПДВ) у київського товариства  ТОВ "Медичний центр "М.Т.К." (м. 
Київ, вул. Амосова,10).   

              Громадські експерти з’ясували, що  ТОВ «Медичний центр «М.Т.К.» свого часу 
(2013 рік) фігурувало в списку найбільших підрядників МОЗу. Детальніше про це можна 
прочитати за  посиланням:  http://antikor.com.ua/articles/5426-uljublentsi_medichnoji_vladi-
2013/print. Засновниками цього ТОВ  із статутним фондом у 1,5 мільйонів  гривень, за 
даними державного реєстру,  є четверо фізичних осіб, а саме: ГУМЕНЮК МИКОЛА 
ІВАНОВИЧ  (Розмір внеску до статутного фонду 851 534 грн 93 коп, ); МАРЧЕНКО 
НАТАЛІЯ ВІКТОРІВНА (Розмір внеску до статутного фонду 232 236 грн.79 коп.); 
МИРОНЧУК ВОЛОДИМИР ВАСИЛЬОВИЧ (Розмір внеску до статутного фонду 232 236 
грн.79 коп.) та ГУМЕНЮК АННА ІВАНІВНА (Розмір внеску до статутного фонду 232 236 
грн.79 коп). 

   

Громадська організація молоді з обмеженими фізичними можливостями "Гармонія" 
коштом місцевого бюджету за послуги щодо перевезення людей з інвалідністю  
спеціальним дорожнім транспортом за розкладом протягом 2015-го року за трьома 
різними маршрутами заплатить трьом приватним перевізникам  понад 600 тисяч 
гривень.  

За результатами тендеру, перевезення будуть здійснювати: 

- ФОП Зайцев Юрій Миколайович — на суму 200 тисяч грн.; 

- ФОП Кулижський Леонід Миколайович — на суму 180 тисяч грн.; 

- ФОП Король Володимир Васильович -  на суму 253 563 грн. 
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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». 

 

   

 


