
ГРОМАДСЬКИЙ ВІСНИК ЗАКУПІВЕЛЬ 

ВІННИЧЧИНИ – 43 

або 950 тисяч гривень на препарати від 

гепатиту 

 

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

«Філософія Серця»  з’ясували:  

                     Ладижинська міська рада знайшла бажаючих почистити міські колодязі та 

зайнятися рекультивацією сміттєзвалища. Першим (  послуги по чистці колодязів, 

пов’язані з охороною підземних вод та ліквідацією джерел їх забруднення, захист 

грунтових вод від забруднення) буде займатися ФОП Статіва Лариса Василівна 

(Вінницька обл., Тульчинський р-н, с.Заозерне, вул. Грушівка, буд.37) на ці роботи із 

місцевого бюджету буде виділено  196 000 грн. Другим (рекультивація міського 

сміттєзвалища з метою захисту грунтових вод від забруднення ) займеться Комунальне 

підприємство “Ладижинський комбінат комунальних підприємств” за 197 500 грн. 

Всього на тендер подавалося два учасника з такими конкурсними пропозиціями:  

КП “Ладижинський комбінат комунальних підприємств” 
Лот 1  198000,00 грн. (з ПДВ) (сто дев`яносто вісім тисяч) 
Лот 2 – 197500,00 грн. (з ПДВ) (сто дев`яносто сім тисяч п`ятсот ) 
та  

ФОП  Статіва Лариса Василівна 
Лот 1 – 196000,00 грн. (без ПДВ) (сто дев`яносто шість тисяч) 
Лот 2 –  198500,00 грн. (без ПДВ)  (сто дев`яносто вісім тисяч п`ятсот). 
              
             Обидва учасники тендеру мають відповідні  напрямки діяльності конкурсним 
пропозиціям. 
  
 

                    МКП "Вінницязеленбуд" оголосило переможця  тендеру на придбання 

Автогідропідйомника телескопічного ВС-18Т (на базі автомобіля ГАЗ 3309 з 

кабіною-дует) або еквівалент. За таку спецмашину підприємство сплатить  1 мільйон 

470 тисяч  приватному підприємству «Виробничо-комерційне підприємство «Альфатекс» 

(м. Кременчук, Полтавська обл.). Тендерний комітет відхилив конкурсні пропозиції таких 

учасників: 

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрспецтехніка-57» з  м. Прилуки, 
Чернігівська обл. та 

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Техкомплект», з  м. Київ.  
 

              До конкурсу, окрім ВКР «Альфатекс» було допущено ще ТОВ «Мега-Інвест» з м. 
Кременчук Полтавської області, яке запропонувало ціну в 1 495 000,00 грн.  
 

                    КЗ "Вінницький обласний Центр профілактики та боротьби зі СНІДом" 

оголосив тендер на закупівлю препарату Пегінтерферон альфа-2а, який має 

    



торгівельну назву «Пегасіс». Він застосовується при лікуванні вірусних гепатитів В та С 

та  відноситься до розряду  препаратів, виготовлених з залоз та інших органів, екстрактів  

цих речовин та інших речовин людського чи тваринного походження.  На такі “екзотичні” 

закупівлі передбачено   950 000 (дев'ятсот п'ятдесят тисяч) грн. Планується закупівля 

243 шприців з препаратом  у вигляді розчину для ін'єкцій   180 мкг/0,5 мл. Громадські 

експерти знайшли такий препарат на сайті 

http://tabletki.ua/%D0%9F%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%81/ за ціною 

4 235 грн за одну шприц-ручку. Перемноживши цю ціну на очікувану кількість закупки, 

отримуємо суму в 1 029 105 гривень. Сподіваємося, що  на тендер подадуться 

постачальники, які мають меншу ціну і тендер відбудеться.  Дата та час розкриття 

пропозицій: 27 липня 2015 року в 11:00 за адресою замовника:  5 км Барського шосе, с. 

Березина, Вінницький р-н, приймальня.  

 

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». 
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