
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ 

ВІННИЧЧИНИ – 38 

Або Зірвані тендери: недосконале 

законодавство чи  необізнаність 

бізнесменів? 

Здійснюючи моніторинг сайту www.tender.me.gov.ua, 

експерти громадської організації «Філософія Серця»  з’ясували:  

Комунальний заклад "Вінницький обласний Центр профілактики та боротьби зі 

СНІДом" не зміг придбати 108 найменувань ліків, оскільки на тендер було подано менше 

двох пропозицій. 

 Печерська обласна лікарня відновного лікування Вінницької облради не змогла 

придбати кам”яне вугілля за відсутності хоча б двох пропозицій конкурсних торгів.  

Вінницький міськвиконком не зміг знайти двох бажаючих для участі у конкурсі на 

забезпечення міських “Прозорих офісів” та самого міськвиконкому  послугами 

телефонного зв”язку.  На це у бюджеті обласного центру було передбачено 150 тисяч 

гривень. 

Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня не змогла закупити ліки, оскільки на 

участь у торгах було подано менше двох конкурсних пропозицій . Вартість лоту -  141 092 

(сто сорок одна тисяча дев'яносто дві) грн. 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва  не змогла 

придбати необхідну закладу літературу ( 4232 найменувань). На участь у торгах було 

подано менше двох конкурсних пропозицій. Між тим, на книжки із місцевого бюджету 

планувалося витратити трохи більше ніж півмільйона гривень, а саме  520 000 (п'ятсот 

двадцять тисяч) грн. 

Вінницький будинок-інтернат геріатричного профілю  не зміг придбати хліб для 

своїх підопічних (Хліб пшеничний – 8 496 кг., хліб житньо-пшеничний – 12 272 кг., батон – 

2 832 кг.).  Причина:  Порушення порядку оприлюднення оголошення про проведення 

процедури закупівлі (Закон України «Про здійснення державних закупівель», Стаття 30. 

Частина 1) . 

Така ж ситуація склалася у Вінницькому будинку-інтернаті геріатричного 

профілю і навколо тендеру на закупівлю підгузків для дорослих. Аргументація:   Закон 

України «Про здійснення державних закупівель», стаття 30. Частина 1 – Порушення 

порядку оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі . 

  

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». 

 



   

 


