
ПРОТОКОЛ №04-ЕР-1530-22 

засідання Економічної Ради 

виконавчого комітету Вараської міської ради 

 
 

27 квітня 2022 року        м.Вараш 

 

Головував: Олександр МЕНЗУЛ, міський голова – голова Економічної Ради. 

Присутні: члени Економічної Ради- Ігор ВОСКОБОЙНИК, Дмитро СТЕЦЮК, 

Роман ХОНДОКА, Сергій ДЕНЕГА, Олександр ДОЛЮК, Ірина БАРАБУХ,  Олена 

КОРЕНЬ, Дмитро ЮЩУК, Світлана ОСАДЧУК, Оксана ТАРАДЮК, Альона 

ШУМРА. 

Запрошені: керівники структурних підрозділів виконавчого комітету ВМР та 

комунальних підприємств. 

Порядок денний 

 

1. Розгляд публічних закупівель товарів, робіт та послуг розпорядників 

бюджетних коштів та комунальних підприємств, проведення яких 

планується у період воєнного стану, обгрунтування їх необхідності та 

призначення. 

Управління освіти ВК ВМР 

КНП ВМР «Вараський ЦПМД» 

КП «УК «Житлокомунсервіс» ВМР 

КП «Благоустрій» ВМР 

КП «Вараштепловодоканал» ВМР 

Виконавчий комітет Вараської міської ради 

 

Перелік публічних закупівель товарів, робіт та послуг в умовах 

воєнного стану додається. 

 

2. Різне. 

Про отримання дозволу на укладання Договору на закупівлю -  

комплектуючі вироби для комутації низької напруги: ДК 021 : 2015 

«Єдиний закупівельний словник» - 31210000-1 Електрична 

апаратура для комутування та захисту електричних кіл (Ввідні 

комірки, секційні комірки, розподільчі комірки) та розгляд 

комерційних пропозицій. 

Доповідає:  Станіслав РЕШЕТИЦЬКИЙ, директор КП «Міські 

електричні мережі».  

 

СЛУХАЛИ:  
 

1. Розгляд публічних закупівель товарів, робіт та послуг розпорядників 

бюджетних коштів та комунальних підприємств, проведення яких 

планується у період воєнного стану, обгрунтування їх необхідності та 

призначення. 

Управління освіти ВК ВМР 

КНП ВМР «Вараський ЦПМД» 

КП «УК «Житлокомунсервіс» ВМР 
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КП «Благоустрій» ВМР 

КП «Вараштепловодоканал» ВМР 

Виконавчий комітет Вараської міської ради 
 

Членами Економічної ради були розглянуті переліки запланованих 

закупівель товарів, робіт та послуг в умовах воєнного стану розпорядників 

бюджетних коштів та комунальних підприємств. 

При обговоренні закупівель замовника Управління освіти ВК ВМР, 

начальник управління О.КОРЕНЬ підняла питання щодо оформлення та 

підписання актів виконаних робіт, наголошуючи на правильній формі 

документів._____________ 

Також, на засіданні ЕР було озвучено про наявність додаткової пропозиції та 

надано документацію (договірна ціна, локальний кошторис, підсумкова відомість 

ресурсів, дефектний акт) на закупівлю водопровідних та санітарно-технічних робіт 

у підвальному приміщенні Вараського ліцею №5 на суму 109 870,80 грн. 

Оскільки, на попередньому засіданні ЕР, яке відбулося 20.04.2022 року, за 

результатами розгляду було затверджено кошторис поточного ремонту у 

підвальному приміщенні Вараського ліцею №5 (водопровідні та санітарно-технічні 

роботи) на суму 131 901,00 грн (протокол №03-ЕР-1530-22), то представлений на 

даному засіданні дефектний акт передбачає виконання аналогічних робіт, проте за 

меншу кошторисну вартість. 
 

ВИРІШИЛИ: 
 

Враховуючи вищенаведене, рекомендовано управлінню освіти ВК ВМР 

(О.КОРЕНЬ) укласти договір про закупівлю поточного ремонту у підвальному 

приміщенні Вараського ліцею №5 (водопровідні та санітарно-технічні роботи) 

відповідно до наявної найнижчої пропозиції. 

 

Крім того, О.КОРЕНЬ поінформувала присутніх щодо можливості 

запровадження ІР-телефонії в усіх закладах освіти, оскільки закупівлю Телефонний 

зв’язок на суму 113 591,32 грн. для закладів освіти було відхилено (протокол 

засідання ЕР №02-ЕР-1530-22 від 13.04.2022 року).  

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Закупівлю Телефонний зв’язок замовника Управління освіти ВК ВМР 

погодити, з подальшим переходом на ІР-телефони з підключенням до серверу 

виконавчого комітету ВМР. 

 

Під час обговорення закупівель замовника КП «УК «ЖКС» ВМР виникло 

питання щодо можливої завищеної ціни за одиницю Бікроеласту ЕКП 4.0(10м). 

Враховуючи вищевикладене, рекомендовано провести моніторинг цін даної 

закупівлі (мінімум двох учасників) та повторно винести на розгляд ЕР. 

 
При розгляді закупівель замовника КП «Благоустрій» ВМР було озвучено, 

що вартість закупівлі Шини для транспортних засобів (8 шт) можливо є 

завищеною (10 650,00 за 1 шт) та запропоновано замовнику здійснити аналіз 

ринкових цін та надати декілька комерційних пропозицій. 
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Також, обговорювалась можливість закупівлі Бензокосарок кращої якості, 

оскільки вони потрібні підприємству для побутових цілей. Тому, рекомендовано 

КП «Благоустрій» ВМР опрацювати варіант купівлі бензокосарок кращої якості 

(вища ціна за одиницю) за рахунок зменшення їх кількості  та винести на розгляд 

наступного засідання ЕР. 

Перелік публічних закупівель товарів, робіт та послуг розпорядників 

бюджетних коштів та комунальних підприємств  з рішенням ЕР додається. 

 

Крім того, О.МЕНЗУЛ вкотре наголосив про МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ 

ЦІН кожної закупівлі, який повинен бути наявний у замовника при обговоренні 

закупівлі на ЕР. 

 

2. Різне. 

Про отримання дозволу на укладання Договору на закупівлю -  

комплектуючі вироби для комутації низької напруги: ДК 021 : 2015 «Єдиний 

закупівельний словник» - 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та 

захисту електричних кіл (Ввідні комірки, секційні комірки, розподільчі комірки) та 

розгляд комерційних пропозицій. 

 

 СЛУХАЛИ: 

 

С.РЕШЕТИЦЬКИЙ, директор КП «Міські електричні мережі» надав на 

розгляд ЕР комерційні пропозиції ТОВ «Технології сучасності» та ПАТ «ЕНКО» 

щодо закупівлі комплектуючих виробів для комутації низької напруги.  

Розглянувши дані пропозиції можна дійти висновку, що ціна, запропонована 

ТОВ «Технології сучасності» є оптимальнішою. 

 

 ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити КП «Міські електричні мережі» укладання Договору на закупівлю 

-  комплектуючі вироби для комутації низької напруги: ДК 021 : 2015 «Єдиний 

закупівельний словник» - 31210000-1 Електрична апаратура для комутування та 

захисту електричних кіл (Ввідні комірки, секційні комірки, розподільчі комірки) з 

ТОВ «Технології сучасності». 

 

 СЛУХАЛИ: 

 

 Д.ЮЩУК, директор департаменту житлово-комунального господарства, 

майна та будівництва ВК ВМР, ознайомив з наявними комерційними пропозиціями 

таких закупівель: 

 - Капітальний ремонт частини приміщення головного корпусу під 

травматологічний пункт Комунального некомерційного підприємства Вараської 

міської ради «Вараська багатопрофільна лікарня» за 

адресою:вул.Енергетиків,23,м.Вараш, Рівненська область. 

 Комерційна пропозиція ПП «ЗАХІД ПРОМБУДСЕРВІС» становить 

1 363 570,33 грн., ПП «ДОСВІД-БУД» - 1 376 870,14 грн., ТОВ «Промислові 

захисні покриття» - 1 382 357,47 грн. 

- Капітальний ремонт частини приміщення головного корпусу під 

відділення реабілітації  Комунального некомерційного підприємства Вараської 
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міської ради «Вараська багатопрофільна лікарня» за 

адресою:вул.Енергетиків,23,м.Вараш, Рівненська область. 

Комерційна пропозиція ПП «ЗАХІД ПРОМБУДСЕРВІС» становить 

1 235 995,21 грн., ПП «ДОСВІД-БУД» - 1 247 659,62 грн., ТОВ «Промислові 

захисні покриття» - 1 253 595,29 грн. 

 

Проаналізувавши надані цінові пропозиції, найоптимальнішим та економним 

варіантом є пропозиція ПП «ЗАХІД ПРОМБУДСЕРВІС». 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

 Рекомендувати департаменту житлово-комунального господарства, 

майна та будівництва ВК ВМР (Д.ЮЩУК) укласти договори по закупівлям з ПП 

«ЗАХІД ПРОМБУДСЕРВІС». 

 

 

 

 

 

 

Міський голова, 

голова ЕР      Олександр МЕНЗУЛ 

 

Протокол підготував: 

Начальник відділу  

публічних закупівель    Вікторія ВОЛОХ 
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