
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ 

ВІННИЧЧИНИ – 40 

або  Сміттєвоз за ціною Лєксуса! 

 

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

експерти громадської організації «Філософія Серця»  з’ясували:  

. Комунальне унітарне підприємство "ЕкоВін" м.Вінниці  має намір придбати 

сміттєвоз за 2 000 000 (два мільйона) гривень. Громадські експерти  не змогли знайти 

сміттєвоза, який би коштував такі великі гроші.  Саме тому запрошуємо активістів на 

розкриття пропозицій, які мають відбутися  14 липня 2015 року в 11:00 за адресою: м. 

Вінниця,  вул.Сабарівська, 7. 

Те ж саме комунальне унітарне підприємство "ЕкоВін" м.Вінниці має намір 

закупити 200 контейнерів для збору сухої фракції (пет, скло, папір) на суму 1 125 

000 (один мільйон сто двадцять п'ять тисяч) грн. Розкриття пропозицій: 14 липня 

2015 року в 11:00 за адресою: м. Вінниця,  вул.Сабарівська, 7. 

Вінницьке обласне комунальне спеціалізоване лісогосподарське підприємство 

"Віноблагроліс" оголосило закупівлю на 2 205 384 (два мільйони двісті п'ять тисяч 

триста вісімдесят чотири) грн. 32 коп. Цими коштами вінницькі лісівники планують 

сплатити за польові роботи з базового лісовпорядкування в 13-ти районах 

(Барський райагроліс; Вінницький райагроліс; Гайсинський райагроліс; Жмеринский 

райагроліс; Козятинський райагроліс; Крижопільський райагроліс; Липовецький 

райагроліс; Немирівський райагроліс; Оратівський райагроліс; Погребищенський 

райагроліс; Тиврівський райагроліс; Тростянецький райагроліс; Тульчинський 

райагроліс;) Згідно із оголошенням вже є і учасник переговорів – це монополіст - 

Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об'єднання ВО 

"Укрдержліспроект" (Київська обл., м. Ірпінь).  

Громадські експерти з’ясували, що дана закупівля є додатковою до вже 

проведеної нещодавно закупівлі у того ж виконавця на суму 3 мільйони 712 тисяч 008 

грн 04 копійки. Про це ми повідомляли у «Громадському віснику закупівель Вінниччини-

20». Таким чином, загальна сума за лісовпорядкування на Вінниччині вже становить 

майже 6 000 000 (шість мільйонів гривень). 

  

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». 

 

   

 


