
№ 8/0/43-22 від 05.05.2022
Підписувач Воскобойник Ігор Сергійович

Сертифікат 

Виконавчий комітет Вараської міської ради

ПРОТОКОЛ №05-ЕР-1530-22 

засідання Економічної Ради 

виконавчого комітету Вараської міської ради 

 

 

04 травня 2022 року         м.Вараш 

 

Головував: Ігор ВОСКОБОЙНИК, заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради – заступник голови Економічної Ради. 

Присутні: члени Економічної Ради - Роман ХОНДОКА, Олександр ДОЛЮК, Ірина 

БАРАБУХ, Валентина ТАЦЮК, Олена КОРЕНЬ, Дмитро ЮЩУК, Наталія 

ПЕТРОВИЧ, 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. 

 

Відділ ДАБК ВК ВМР 

Служба у справах дітей ВК ВМР 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) міста Вараш 

КП «Вараштепловодоканал» ВМР 

КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня» 

Управління освіти ВК ВМР 

Управління освіти ВК ВМР (Вараський ліцей №5) 

Департамент культури, туризму, молоді та спорту 

(Заболотівський будинок культури) 

Департамент культури,туризму,молоді та спорту (відділ 

молодіжних ініціатив) 

Департамент житлово-комунального господарства, майна         

та будівництва ВК ВМР 

КП «Міські електричні мережі» ВМР 

 

Перелік публічних закупівель товарів, робіт та послуг в умовах воєнного 

стану додається. 

 

2. Різне. 

 

 

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. 

 

Відділ ДАБК ВК ВМР 

Служба у справах дітей ВК ВМР 
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Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) міста Вараш 

КП «Вараштепловодоканал» ВМР 

КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня» 

Управління освіти ВК ВМР 

Управління освіти ВК ВМР (Вараський ліцей №5) 

Департамент культури, туризму, молоді та спорту 

(Заболотівський будинок культури) 

Департамент культури,туризму,молоді та спорту (відділ 

молодіжних ініціатив) 

Департамент житлово-комунального господарства, майна         

та будівництва ВК ВМР 

КП «Міські електричні мережі» ВМР 

 

Членами Економічної Ради були розглянуті переліки запланованих закупівель 

товарів, робіт та послуг в умовах воєнного стану розпорядників бюджетних коштів та 

комунальних підприємств.  

Під час розгляду закупівлі «Послуги з постачання електричної енергії» служби 

у справах дітей ВК ВМР було встановлено, що предметом договору є відшкодування 

витрат, тому договір укладається без винесення на засідання ЕР. Дану позицію було 

виключено з переліку без розгляду. 

  

СЛУХАЛИ: 

 

О.ГАВРИЛОВ під час розгляду закупівлі КП «Вараштепловодоканал» ВМР 

«Лічильник ультразвуковий “Ергомера-125-БВ”»  у кількості 2 шт., довів до відома 

присутніх, що було отримано комерційні пропозиції від двох постачальників на 

загальні суми 186 204,00 грн. та 188 720,00 грн., та повідомив, що пропозиція на суму 

188 720,00 є більш доцільною через кращі якість товару, що закуповується. 

Крім того, було винесено на розгляд проєкт заміни трубопроводу орієнтовною 

довжиною 100 м на попередньо ізольовані труби. Зазначено, що мінімальна ціна 

попередньо ізольованої труби наразі становить 1062 грн/м. Загальна очікувана 

вартість проєкту – 200 000,00 грн. Обговорювали можливість фінансування даного 

заходу, оскільки коштів на нього не було заплановано. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

З метою ефективного використання коштів, погодити закупівлю КП 

«Вараштепловодоканал» ВМР «Лічильник ультразвуковий “Ергомера-125-БВ”» 

вартістю 188 720,00 грн. 

Попередньо погодити реалізацію проєкту заміни частини  трубопроводу 

попередньо ізольованими трубами. Провести маркетинговий аналіз цін з подальшим 

опрацюванням проєкту та винесенням на обговорення на наступних засіданнях. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Т.ЛАТИШЕНКО під час обговорення закупівель КНП ВМР «Вараська 

багатопрофільна лікарня» «Бензин А-95» та «Дизельне пальне» повідомила, що з 

метою маркетингового аналізу цін було розіслано листи із запитом пропозицій 

декільком постачальникам. Обговорювали можливу зміну ціни на товар. 
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ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити  КНП ВМР «Вараська багатопрофільна лікарня» закупівлі «Бензин А-

95» та «Дизельне пальне». Рекомендовано укласти договори з кількома різними 

постачальниками. 

 

СЛУХАЛИ: 

 

Д.ЮЩУК, доповідаючи про закупівлю бензину А-95 департаментом житлово-

комунального господарства, майна та будівництва ВК ВМР, довів до відома 

присутніх про стан проведення перемовин з потенційними постачальниками. 

Також було винесено на розгляд питання щодо проведення незалежної оцінки 

трьох квартир, з метою подальшого ставлення їх на баланс. ФОП Федінчик Оленою 

Володимирівною надано пропозицію вартістю 1 500,00 грн за оцінку одного об’єкта. 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

Погодити закупівлю «Паливно-мастильні матеріали, а саме: Бензин А-95» 

департаменту житлово-комунального господарства, майна та будівництва ВК ВМР з 

дотриманням чинного законодавства у сфері публічних закупівель в умовах воєнного 

стану. Прогнозовано зменшення об’єму закупівлі в межах заявленої вартості, 

пов’язану зі зростанням ціни на товар, що закуповується. 

Крім того, погодити проведення незалежної оцінки трьох квартир, з метою 

подальшого ставлення їх на баланс, загальною вартістю 4 500,00 грн. 

 

Також, на засіданні було додатково розглянуто публічні закупівлі виконавчого 

комітету Вараської міської ради та КП «Управляюча компанія “Житлокомунсервіс”» 

ВМР, проведення яких планується у період воєнного стану. 

 

Перелік публічних закупівель товарів, робіт та послуг розпорядників 

бюджетних коштів та комунальних підприємств  з рішенням ЕР додається. 

 

2. Різне 

 

 

 

 

Заступник міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради, 

заступник голови ЕР     Ігор ВОСКОБОЙНИК 

 

Протокол підготувала: 

Головний спеціаліст, фахівець з  

публічних  закупівель відділу  

публічних закупівель     Анна СОКОЛЕНКО 
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