
Найкращі закупівлі за червень: 

 

Бахмацький районний територіальний центр соціального 

обслуговування оголосив закупівлю послуг з просочування деревини  на 

суму 59,2 тис. гривень. На торги прийшло два учасники, переможцем стало 

ТОВ "Центр безпеки "Гранд" (м. Чернігів) з пропозицією 25,0 тис. гривень. 

Економія склала 57,8 %; 

Департамент сім'ї, молоді та спорту Чернігівської обласної 

державної адміністрації оголосив закупівля футболок з логотипом на суму 

49,0 тис. гривень. На торги прийшло вісім учасників, переможцем став ФОП 

Єремчук О.В. (м. Хмельницький) з пропозицією 32,4 тис. гривень. Економія 

склала 33,9 %; 

Ніжинський центр соціально-психологічної реабілітації дітей 

оголосив закупівлю овочів, фруктів та горіхів  на суму 75,0 тис. гривень. На 

торги прийшов один учасник з пропозицією 45,1 тис. гривень, який і став 

переможцем – ФОП Болдирева А.С. (м. Прилуки). Економія склала 39,9 %. 

"Чернігівводоканал" Чернігівської міської ради: 

- оголосило закупівлю абразивних виробів на суму 12,1 тис. гривень. 

На торги прийшло два учасники, переможцем стало ТОВ «Абразив груп»  

(м. Запоріжжя) з пропозицією 7,5 тис. гривень. Економія склала 38,0 %; 

- оголосило закупівлю подовжувачів на котушці на суму 13,4 тис. 

гривень. На торги прийшло чотири учасники, переможцем стало  

ТОВ «Світлокомплекс» (м. Київ) з пропозицією 9,0 тис. гривень. Економія 

склала 32,8 %. 

Чернігівська обласна дитяча лікарня оголосила закупівлі: 

- частин до світильників та освітлювального обладнання на суму  

26,4 тис. гривень. На торги прийшло чотири учасники, переможцем стала 

ФОП Баран Т.М. (м. Тернопіль) з пропозицією 17,1 тис. гривень. Економія 

склала 35,2 %; 

- офісного устаткування та приладдя різного на суму 67,7 тис. гривень. 

На торги прийшло три учасники, переможцем став ФОП Федоров О.Г.  

(м. Чернігів) з пропозицією 27,9 тис. гривень. Економія склала 58,9 %; 

- овочів, фруктів та горіхів  на суму 20,6 тис. гривень. На торги 

прийшло три учасники, переможцем став ФОП Лось О.Г. (м. Чернігів) з 

пропозицією 10,5 тис. гривень. Економія склала 49,0 %. 

Чернігівська обласна лікарня: 

- оголосила закупівлю абсорбенту СО2 для анестезіології на суму 45,0 

тис. гривень. На торги прийшло два учасники, переможцем стала  

ТОВ "Людмила-Фарм" (м. Київ) з пропозицією 30,1 тис. гривень. Економія 

склала 33,1 %; 

- оголосила закупівлю канцелярських товарів на суму 16,0 тис. гривень. 

На торги прийшло два учасники, переможцем став ФОП Федоров О.Г.  

(м. Чернігів) з пропозицією 7,8 тис. гривень. Економія склала 51,3 %. 

Чернігівський обласний історичний музей ім. В.В.Тарновського 
оголосив закупівлю туристичних наметів на суму 10,0 тис. гривень. На торги 



прийшло чотири учасники, переможцем стала ФОП Павлій М.В. (м. Полтава) 

з пропозицією 7,6 тис. гривень. Економія склала 24,0 %; 

Чернігівський обласний протитуберкульозний диспансер оголосив 

закупівлю круп на суму 136,9 тис. гривень. На торги прийшло три учасники, 

переможцем стала ФОП Смикова Л.Г. (м. Чернігів) з пропозицією  

99,2 тис. гривень. Економія склала 27,5 %; 

Чернігівська обласна станція переливання крові: 

- оголосила закупівлю системи реєстрації медичної інформації та 

дослідного обладнання на суму 4,2 тис. гривень. На торги прийшло два 

учасники, переможцем стало ФОП Іванова О.О. (Дніпропетровська обл.,  

м. Павлоград) з пропозицією 1,4 тис. гривень. Економія склала 66,7 %; 

- оголосила закупівлю серветок медичних на суму 9,0 тис. гривень. На 

торги прийшло два учасники, переможцем стало ТОВ "Фармєдіс"  

м. Чернігів) з пропозицією 1,5 тис. гривень. Економія склала 83,3 %. 

 
 


