
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ 

ВІННИЧЧИНИ – 39 

або 10 млн. грн.  на «омолодження» 468 

метрів вулиці Космонавтів  у Вінниці   

 

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

«Філософія Серця»  з’ясували:  

Департамент капітального будівництва Вінницької міськради оголосив про 

відкриті торги на суму 10 150 000 (десять мільйонів сто п'ятдесят тисяч) грн. В стільки 

оцінюється реконструкція першої черги вулиці Космонавтів обласного центру (від 

просторової площі з літаком до вулиці Порика) довжиною в 468 метрів. Роботи 

мають бути виконані у 2015 році. 

За повідомленням замовника, проект реконструкції проспекту Космонавтів 

спрямований на поліпшення комфорту просторового середовища, удосконалення його 

зовнішнього вигляду. 

В ході реконструкції передбачається замінити існуючі морально застарілі лави та 

урни на декоративні лавки для відпочинку перехожих, доповнити їх декоративними 

сучасними світильниками. Існуюче асфальтове покриття підлягає демонтуванню та 

заміні на сучасне декоративне вимощення з клінкерної бруківки. 

Благоустроєм передбачається: 

- демонтаж існуючого покриття тротуару; 

- влаштування покриття тротуару з двох видів клінкерної бруківки; 

- влаштування мощення з гранітної брущатки; 

- влаштування покриття пішохідних доріжок із спецсуміші; 

- встановлення лавок для сидіння – 23 шт.; 

- встановлення урн для сміття – 23 шт.; 

- встановлення світильників – 16 шт.; 

- озеленення  - влаштування газону з заміною шару рослинного грунту, посадка 

кущів самшиту. 

Також передбачається реконструкція дорожнього покриття проїзної частини 

проспекту з частковою перекладкою бордюрів та нарощенням оглядових колодязів 

існуючих мереж. 

Проектом передбачено влаштування зовнішнього електроосвітлення – 

встановлення опор металевих декоративних з консоллю на один ріжок. Підключення 

мереж зовнішнього освітлення виконується від щита включення зовнішнього освітлення. 

Дата та час розкриття пропозицій: 21 липня 2015 року в 12:00 за  адресою: м. 

Вінниця,  вул. Пирогова,34а (кабінет директора). 

 

На третій день після публікації двох оголошень про закупівлі від Науково-

дослідного інституту реабілітації інвалідів (навчально-науково-лікувальний комплекс) 

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова  тендерним 

комітетом ці закупівлі були відмінені. Планувалося придбати  радіологічне 

устаткування за 2 050 000 (два мільйони п'ятдесят тисяч) грн., а саме - мобільну 



рентген систему типу С-дуга та ендоскопічне обладнання для артроскопії 

(ендоскопічного методу діагностики та лікування травм колінних суставів)  за 

950 000 ((дев'ятсот п'ятдесят тисяч) грн. В обох випадках вказана  однакова причина: 

«Відповідно до частини першої статті 30 Закону України «Про здійснення державних 

закупівель», замовник відміняє торги в разі: неможливості усунення порушень, які 

виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель».  

Громадські експерти з’ясували, що мобільна рентген-система типу С-дуга  

призначена для використання в рентген операційних з самим  широким колом завдань. 

Комплектація та додаткове оснащення допускає  широкий спектр клінічного 

застосування: ортопедія, абдомінальна та судинна хірургія, урологія, кардіологія. Саме 

тому експерти сподіваються, що таке обладнання все ж буде в арсеналі НДІ  реабілітації 

інвалідів вінницького медуніверситету. 

  

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». 

 

   

 


