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або  ДВА мільйона гривень на котельню, якої 

не існує  

 

 

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

«Філософія Серця»  з’ясували:  

              Департамент житлово-комунального господарства, енергетики та 

інфраструктури Вінницької облдержадміністрації оголосив два тендери на 

реконструкцію котелень в обласному центрі. Перший - вартістю у 2 146 618 (два 

мільйони сто сорок шість тисяч шістсот вісімнадцять) грн., які готові  сплатити за 

реконструкцію котельні по вул. Блюхера, 20  з встановленням котла на біомасі. Проект 

розрахований на півтора року ( до кінця 2016-того).  За визначеною адресою ніякої 

котельні громадські монітори не знайшли. Тож, зараз вони мають з’ясувати чий 

приватний будинок розташований на Блюхера, 20, чи реально існує котельня з цього 

тендеру, і чому департамент облдержадміністрації фінансує міські котельні?!  

 

Другий - вартістю 1 471 333 (один мільйон чотириста сімдесят одна тисяча триста 

тридцять три) грн. за реконструкцію котельні по вул. С.Наливайка, 17 з 

встановленням котла на біомасі  також в м. Вінниця. Роботи мають бути виконані  до 

кінця 2016-того року. Замовником робіт, які будуть виконуватися за  кошти обласного 

бюджету,  є цей же департамент ОДА, який  заключить договори з переможцями 

тендеру.  Громадські активісти  планують детально відслідковувати  інформацію про 

учасників цих двох закупівель. 

                 Комунальне підприємство Вінницької міськради "Вінницяміськтеплоенерго" 

оголосило тендер на реконструкцію котельні  по вул. Баженова,15а у м.Вінниці з 

переходом на тверде паливо, для чого заплановано облаштування складу тріски  

на суму 3 100 0000 (тридцять один мільйон) грн. Роботи повинні бути виконані в 

термін із серпня по грудень місяць. 2015-того року.  На сайті 

http://aqualux.vn.ua/Ua/gotovye-obekty  громадські експерти знайшли інформацію про те, 

     

http://aqualux.vn.ua/Ua/gotovye-obekty


що компанія ТОВ «АКВА-ЛЮКС, Вінниця» нещодавно виконала роботи  по монтажу 

першої черги  водогрійної котельні за адресою Баженова 15А м. Вінниця тепловою 

потужністю 18 МВт. Активісти  звертають увагу контролюючих організацій на цей об’єкт з 

метою недопущення  розтрат коштів під час виконання будівельних та ремонтних робіт.  

               

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». 

   

 


