
Перелік публічних закупівель в умовах воєнного стану 

Куратор Замовник 

(установа, 

підрозділ) 

Предмет 

закупівлі 

Код ДК 021:2015 

(CPV) 

Кільк

ість 

Одиниця 

виміру 

Ціна за 

одиницю, 

грн. 

Загальна 

вартість,  

грн. 

МАЦ Обгрунтування необхідності 

проведення в умовах воєнного 

стану 

Призначення 

(для потреб 

оборони/для 

забезпечення 

поточної 

потреби) 

Рішення ЕР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Д.Сте 

цюк 

Управління  

освіти  

(Вараський 

ЗДО №10) 

(Т.Мороче 

нець) 

1.Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговуванн

я аудіовізуаль-

ного та 

оптичного 

обладнання. 

50340000-0  

послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

аудіовізуально-го 

та оптичного 

обладнання. 

1 послуга 360,00 2520,00  У зв’язку з реорганізацією, 

відділ охорони ППФ “Імбекс”, 

який здійснював ремонт 

технічне обслуговування 

телекомунікаційного та 

аудіовізуального обладнання, 

переходить в управління 

підприємства ТОВ “СБ 

“Кольчуга-1”. Тому, Вараський 

ЗДО №10 хоче заключити 

повторно договір на Послуги з 

ремонту і технічного 

обслуговування 

аудіовізуального та оптичного 

обладнання. У зв’язку з тим, що 

у місті немає жодної 

організації, яка надає такі види 

послуг, просимо вашого 

дозволу заключити договір з 

ТОВ “СБ “Кольчуга-1”.   

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

Д.Сте 

цюк 

Управління 

освіти 

(Вараський 

ліцей №5) 

(Р.Пашко) 

2.Експлуата 

ційне 

обслуговуванн

я системи 

відеонагляду 

та ремонт 

технічних 

засобів 

системи 

відеонагляду   

50340000-0  

послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

аудіовізуального 

та оптичного 

обладнання 

1 послуга 360,00 2520,00 

(за 7 

місяців) 

 З початку року на дану послугу 

був заключний договір з ПП 

фірмою «Імбекс». 

З 01.06.2022 року 

ліквідовується відділ охорони 

ППФ «Імбекс» і переходить в 

управління підприємства ТОВ  

«СБ»Кольчуга-1»,  яке буде 

орендувати частину 

приміщення офісу ППФ 

«Імбекс», а також працівники 

фірми «Імбекс» (з якими ми 

звикли працювати) 

продовжують працювати у 

даному підприємстві. 

«СБ»Кольчуга-1»  єдине в місті 

підприємство яке надає послуги 

по обслуговуванню і ремонту 

технічних засобів систем 

відеонагляду 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 



  3.Мішки для 

сміття 

 

19640000-4- 

Поліетиленові 

мішки та пакети 

для сміття 

 

18 

шт  692,00   

Мішки призначені для 

зберігання і транспортування 

всіляких відходів, сміття. 

 

Для збору сміття по кабінетах 

закладу. 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

 

Мішок для 

сміття «Chisto 

Strong» 120 

л./10шт. 

 

10 

шт 30,00 300,00 + Погоджено 

Мішок для 

сміття Maestro 

35 л./100 шт 

 

8 шт 49,00 392,00 + Погоджено 

Д.Сте 

цюк 

Управління 

освіти 

(ДНЗ №4) 

(О.Корень) 

4.Послуги з 

аварійного 

ремонту 

санітарно – 

технічних систем 

 

45330000-9 

Водопровідні та 

санітарно – 

технічні роботи 

1 послуга 28 304,00 28 304,00 + Неможливість самостійно усунути 

недоліки. Переможець ДОЦ УБ 

РАЕС 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

 

Відкласти  

(надати 

кошториси, 

розрахунки,

дефектні 

акти)  

Управління 

освіти 

(ДНЗ №6) 

5.Послуги з 

аварійного 

ремонту 

санітарно – 

технічних систем. 

Робота уже 

виконана. ТОВ 

»МП» ЗЕТ» 

45330000-9 

Водопровідні та 

санітарно – 

технічні роботи 

1 послуга 49 249,62 49 249,62 1 проп Неможливість самостійно усунути 

недоліки. Службовий лист.  

 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

 

Погоджено 

Управління 

освіти 

(Ліцей №2) 

6.Послуги з 

аварійного 

ремонту санітарно 

– технічних 

систем . 

45310000-3  

Електромонтажні 

роботи 

1 послуга 27 243,00 27 243,00 + Неможливість самостійно усунути 

недоліки. Робота уже виконана. 

ФОП Фещук І. 

 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

Управління 

освіти 

(заклади 

освіти) 

7.Офісний папір 

А4,80г/м2, 

500арк. 

      30190000-7 

Офісне 

устаткування та 

приладдя різне 

 

290 пачка 200,00 58000,00  Для забезпечення без перервної та 

якісної роботи управління. 

Пропозиції додаються. 

Переможець ФОП Литвин О.О. 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

Управління 

освіти 

8.Страхові 

послуги 

(страхування 

водіїв) 

66510000-8 

Страхові  послуги 

1 послуга 306,00 306,00 - Забезпечення безпеки 

працівників. (ОРАНТА) 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

Управління 

освіти 

(заклади освіти, 

управління 

освіти) 

9.Послуги з 

обслуговування 

системи відео 

нагляду та 

ремонт технічних 

засобів системи 

відео нагляду . 

 Переукладання 

договору в 

зв’язку з 

реорганізацією 

ППФ Імбекс) 

50340000-0 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

аудіовізуального 

та оптичного 

обладнання. 

1 

 

послуга 5 100,00 35700,00 - Забезпечення безпеки  майна  та 

працівників  

 

ТОВ «Служба безпеки 

Кольчуга-1» 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

 Погоджено 

https://docs.google.com/document/d/1KZdKg_vztvJAtuGYYDB6AGK1q0tRaCqATXs-mTf_KsI/edit
https://docs.google.com/document/d/1KZdKg_vztvJAtuGYYDB6AGK1q0tRaCqATXs-mTf_KsI/edit
https://docs.google.com/document/d/1KZdKg_vztvJAtuGYYDB6AGK1q0tRaCqATXs-mTf_KsI/edit
https://docs.google.com/document/d/1KZdKg_vztvJAtuGYYDB6AGK1q0tRaCqATXs-mTf_KsI/edit
https://docs.google.com/document/d/1EpCdow_LiGLzAdU28gT5S78xtNxnIjIKkdM3D1kf6JM/edit
https://docs.google.com/document/d/1EpCdow_LiGLzAdU28gT5S78xtNxnIjIKkdM3D1kf6JM/edit
https://docs.google.com/document/d/1EpCdow_LiGLzAdU28gT5S78xtNxnIjIKkdM3D1kf6JM/edit
https://docs.google.com/document/d/1iQnbH7QWIcug78BFjUdOI0UYYt6OTqfKLgPe4FVWduQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1iQnbH7QWIcug78BFjUdOI0UYYt6OTqfKLgPe4FVWduQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1iQnbH7QWIcug78BFjUdOI0UYYt6OTqfKLgPe4FVWduQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1iQnbH7QWIcug78BFjUdOI0UYYt6OTqfKLgPe4FVWduQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1iQnbH7QWIcug78BFjUdOI0UYYt6OTqfKLgPe4FVWduQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1e8H7prTMMJo9yv2bYywzXFd3w1iJ9eP3fPAIdaCREJk/edit
https://docs.google.com/document/d/1e8H7prTMMJo9yv2bYywzXFd3w1iJ9eP3fPAIdaCREJk/edit
https://docs.google.com/document/d/1e8H7prTMMJo9yv2bYywzXFd3w1iJ9eP3fPAIdaCREJk/edit
https://docs.google.com/document/d/1e8H7prTMMJo9yv2bYywzXFd3w1iJ9eP3fPAIdaCREJk/edit
https://docs.google.com/document/d/1e8H7prTMMJo9yv2bYywzXFd3w1iJ9eP3fPAIdaCREJk/edit
https://docs.google.com/document/d/1Xyjuz9b9BSamGdACjUGD4AubY8cAUgemTeYS09uLT_c/edit
https://docs.google.com/document/d/1Xyjuz9b9BSamGdACjUGD4AubY8cAUgemTeYS09uLT_c/edit
https://docs.google.com/document/d/1Xyjuz9b9BSamGdACjUGD4AubY8cAUgemTeYS09uLT_c/edit
https://docs.google.com/document/d/1Xyjuz9b9BSamGdACjUGD4AubY8cAUgemTeYS09uLT_c/edit
https://docs.google.com/document/d/1Xyjuz9b9BSamGdACjUGD4AubY8cAUgemTeYS09uLT_c/edit
https://docs.google.com/document/d/13WZ5VgGkGy5jsrjy_azDYoRYRCPpVpiF65Q922BPY_k/edit
https://docs.google.com/document/d/13WZ5VgGkGy5jsrjy_azDYoRYRCPpVpiF65Q922BPY_k/edit
https://docs.google.com/document/d/13WZ5VgGkGy5jsrjy_azDYoRYRCPpVpiF65Q922BPY_k/edit


Управління 

освіти 

(приміщення 

управління 

освіти))  

10.Послуги з 

охорони об’єкта 

та майна з 

використанням 

систем 

спостереження і 

контролю 

параметрів 

сигналізації 

(Переукладання 

договору в 

зв’язку з 

реорганізацією 

ППФ Імбекс) 

 

79710000-4  

 Охоронні послуги 7 

 

(міся

ців) 

послуга 870,00 6090.00 - Забезпечення безпеки майна та 

працівників 

 

 

 

ТОВ «Служба безпеки 

Кольчуга-1» 

 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

Управління 

освіти 

(Ліцей №1,2,3)  

11.Послуги з 

охорони об’єкта 

та майна  

(охоронники) 

79710000-4  

 Охоронні послуги 3 

(міся

ці) 

послуга 125000,00 375000.00 + Забезпечення охорони, безпеки 

об’єкта та майна. 

  ТОВ «Служба безпеки 

«Кольчуга-1» 

 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

(терміном на 

2 місяці) 

Управління 

освіти 

 

12.Послуги з 

випробовування 

транспортних 

засобів. 

  

50110000-9  

 Послуги з ремонту 

і технічного 

обслуговування 

мототранспортних 

засобів і 

супутнього 

обладнання.  

1 

послуга 1202,50 3607,50  Забезпечення  безпеки 

транспортних засобів 

(техогляд 3 шкільних автобусів) 

 

ТзОВ  

«Володимирець 

транссервіс» 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

І.Воскоб

ойник 

КНП ВМР 

«Вараський 

ЦПМД» 

Ж.Мирончук 

13.Лабораторн

і послуги: 

 

1)  

Профілактичн

е дослідження 

на носійство: 

 збудників 

кишкових 

інфекцій 

 

2) 

Профілактичн

е дослідження 

на носійство 

71900000-7 – 

Лабораторні 

послуги 

 

 

 

 

 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

осіб  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осіб 

 

 

 

 

 

90,072   

(з ПДВ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59,04 

(з ПДВ) 

 

9 603,65 

 (з ПДВ): 

в т. ч.: 

 

 

9 367,49 

(з ПДВ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

236,16 

(з ПДВ) 

1 проп Профілактичні дослідження  

при проходженні періодичних 

медичних оглядів. Закупівля 

здійснюватиметься у Державної 

установи «Рівненський 

обласний центр контролю та 

профілактики хвороб 

Міністерства охорони здоров’я 

України» 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

https://docs.google.com/document/d/1UzkytALs6nlpnpZrMYYlF6JrGWt72bzuqL-lz2j7CJM/edit
https://docs.google.com/document/d/1UzkytALs6nlpnpZrMYYlF6JrGWt72bzuqL-lz2j7CJM/edit
https://docs.google.com/document/d/1UzkytALs6nlpnpZrMYYlF6JrGWt72bzuqL-lz2j7CJM/edit
https://docs.google.com/document/d/1UzkytALs6nlpnpZrMYYlF6JrGWt72bzuqL-lz2j7CJM/edit
https://docs.google.com/document/d/1mUF5TOCDALvRQ0Bkb9gdfrgo2pWiAQScvseE2AYvU4A/edit
https://docs.google.com/document/d/1mUF5TOCDALvRQ0Bkb9gdfrgo2pWiAQScvseE2AYvU4A/edit
https://docs.google.com/document/d/1mUF5TOCDALvRQ0Bkb9gdfrgo2pWiAQScvseE2AYvU4A/edit
https://docs.google.com/document/d/1mUF5TOCDALvRQ0Bkb9gdfrgo2pWiAQScvseE2AYvU4A/edit
https://docs.google.com/document/d/1ss8uuBmCqO9ZGrEoGFQ5vpL_MIk8Y7bdz_LUwes_0p4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ss8uuBmCqO9ZGrEoGFQ5vpL_MIk8Y7bdz_LUwes_0p4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ss8uuBmCqO9ZGrEoGFQ5vpL_MIk8Y7bdz_LUwes_0p4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ss8uuBmCqO9ZGrEoGFQ5vpL_MIk8Y7bdz_LUwes_0p4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ss8uuBmCqO9ZGrEoGFQ5vpL_MIk8Y7bdz_LUwes_0p4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ss8uuBmCqO9ZGrEoGFQ5vpL_MIk8Y7bdz_LUwes_0p4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ss8uuBmCqO9ZGrEoGFQ5vpL_MIk8Y7bdz_LUwes_0p4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ss8uuBmCqO9ZGrEoGFQ5vpL_MIk8Y7bdz_LUwes_0p4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ss8uuBmCqO9ZGrEoGFQ5vpL_MIk8Y7bdz_LUwes_0p4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ss8uuBmCqO9ZGrEoGFQ5vpL_MIk8Y7bdz_LUwes_0p4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ss8uuBmCqO9ZGrEoGFQ5vpL_MIk8Y7bdz_LUwes_0p4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ss8uuBmCqO9ZGrEoGFQ5vpL_MIk8Y7bdz_LUwes_0p4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ss8uuBmCqO9ZGrEoGFQ5vpL_MIk8Y7bdz_LUwes_0p4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ss8uuBmCqO9ZGrEoGFQ5vpL_MIk8Y7bdz_LUwes_0p4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ss8uuBmCqO9ZGrEoGFQ5vpL_MIk8Y7bdz_LUwes_0p4/edit


золотистого 

стафілококу 

  14.Вказівник 

пожежної 

безпеки ПВ  

35110000-8 – 

Протипожежне, 

рятувальне та 

захисне 

обладнання 

1 штука 370,00 370,00 + Для позначення 

місцезнаходження пожежного 

водоймища 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

15.Послуги з 

проведення 

періодичних 

медичних 

оглядів 

працівників  

85110000-3 – 

Послуги 

лікувальних 

закладів та 

супутні послуги 

1 послуга – 22 450,00 1 проп Плановий медичний огляд 

працівників (104 особи) 

Закупівля  здійснюватиметься у 

Комунального некомерційного 

підприємства «Володимирецька 

центральна районна лікарня» 

Володимирецької районної 

ради 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Відкласти 

  16.Грамоти 22820000-4 – 

Бланки 

15 штука 3,00 45,00 + Для нагородження працівників 

до професійного свята «Дня 

медичного працівника» 

для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

  17.Дверний 

блок: 

 

1) Дверний 

блок 

(80 см) 

2) Дверний 

блок  (90 

см) 

44220000-8 –  

Столярні вироби 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

штука 

 

 

 

штука 

 

 

 

 

4 205,00 

 

 

 

5 930,00 

 

10 135,00 

в т. ч.: 

 

 

4 205,00 

 

 

 

5 930,00 

 

+ Виникла нагальна потреба у 

закупівлі дверей для двох 

кабінетів, у зв'язку із частою 

поломкою та заміною дверних 

ручок в дверному полотні 

утворилися дірки 

для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

  18.Автоматичн

ий зовнішній 

дефібрилятор 

Defi 5 

33180000-5 – 

Апаратура для 

підтримування 

фізіологічних 

функцій 

організму 

11111

11111

11 

штука 55 000,00 55 000,00 + Автоматичний зовнішній 

дефібрилятор 

закуповуватиметься для 

виконання вимог НСЗУ до 

переліку обладнання у ЗОЗ, 

дана вимога зазначена в 

Договорі № 0000-2416-М000 

про медичне обслуговування 

населення за програмою 

медичних гарантій 

для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

І.Воскоб

ойник 

Департамент 

житлово-

комунального 

господарства, 

майна та 

будівництва 

виконавчого 

комітету 

Вараської 

міської ради 

19.Обов´язков

е страхування 

цивільно-

правової 

відповідальнос

ті власників 

наземних 

транспортних 

засобів 

66510000-8 -

 Страхові 

послуги 

1 

 

послуга 784,00 784,00 +  

Виникла необхідність в 

обв´язковому старахуванні 

транспортного засобу, згідно 

інструкції №5 з охорони прації 

для водія легкового автомобіля 

ДЖКГ МБ ВК ВМР    

 

Пропозиції:                         СК 

«ОРАНТА» - 784, 00 грн. 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби  

 

Погоджено 

https://docs.google.com/document/d/1ss8uuBmCqO9ZGrEoGFQ5vpL_MIk8Y7bdz_LUwes_0p4/edit
https://docs.google.com/document/d/1ss8uuBmCqO9ZGrEoGFQ5vpL_MIk8Y7bdz_LUwes_0p4/edit
https://docs.google.com/document/d/1AI598nmJPIw0jXML0e8YNLRB707EJADIO6IaPpwaMsI/edit
https://docs.google.com/document/d/1AI598nmJPIw0jXML0e8YNLRB707EJADIO6IaPpwaMsI/edit
https://docs.google.com/document/d/1AI598nmJPIw0jXML0e8YNLRB707EJADIO6IaPpwaMsI/edit
https://docs.google.com/document/d/16YPazVLGNk7EUlQKybyN31zbSPH04kqmJP7KlCOLULQ/edit
https://docs.google.com/document/d/16YPazVLGNk7EUlQKybyN31zbSPH04kqmJP7KlCOLULQ/edit
https://docs.google.com/document/d/16YPazVLGNk7EUlQKybyN31zbSPH04kqmJP7KlCOLULQ/edit
https://docs.google.com/document/d/16YPazVLGNk7EUlQKybyN31zbSPH04kqmJP7KlCOLULQ/edit
https://docs.google.com/document/d/16YPazVLGNk7EUlQKybyN31zbSPH04kqmJP7KlCOLULQ/edit
https://docs.google.com/document/d/16YPazVLGNk7EUlQKybyN31zbSPH04kqmJP7KlCOLULQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1_L--0m6a_oOC9h0j4djLBis1i5pGiz3XfFuBJWV1zVg/edit
https://docs.google.com/document/d/1Bpk0q1AEt9JGYHNTdhxuQ1Ptj9Wesw2X32N4nXhSqdk/edit
https://docs.google.com/document/d/1Bpk0q1AEt9JGYHNTdhxuQ1Ptj9Wesw2X32N4nXhSqdk/edit
https://docs.google.com/document/d/1Bpk0q1AEt9JGYHNTdhxuQ1Ptj9Wesw2X32N4nXhSqdk/edit
https://docs.google.com/document/d/1Bpk0q1AEt9JGYHNTdhxuQ1Ptj9Wesw2X32N4nXhSqdk/edit
https://docs.google.com/document/d/1Bpk0q1AEt9JGYHNTdhxuQ1Ptj9Wesw2X32N4nXhSqdk/edit
https://docs.google.com/document/d/1Bpk0q1AEt9JGYHNTdhxuQ1Ptj9Wesw2X32N4nXhSqdk/edit
https://docs.google.com/document/d/1Bpk0q1AEt9JGYHNTdhxuQ1Ptj9Wesw2X32N4nXhSqdk/edit
https://docs.google.com/document/d/1Bpk0q1AEt9JGYHNTdhxuQ1Ptj9Wesw2X32N4nXhSqdk/edit
https://docs.google.com/document/d/1Bpk0q1AEt9JGYHNTdhxuQ1Ptj9Wesw2X32N4nXhSqdk/edit
https://docs.google.com/document/d/1wL4K1rr3eX6f5SP1vNqNAGDFzvwf8XLIYD9sZuUEz1M/edit
https://docs.google.com/document/d/1wL4K1rr3eX6f5SP1vNqNAGDFzvwf8XLIYD9sZuUEz1M/edit
https://docs.google.com/document/d/1wL4K1rr3eX6f5SP1vNqNAGDFzvwf8XLIYD9sZuUEz1M/edit
https://docs.google.com/document/d/1wL4K1rr3eX6f5SP1vNqNAGDFzvwf8XLIYD9sZuUEz1M/edit
https://docs.google.com/document/d/1XjIdnm9R4wodJ4Kq_EWUlqMV-JNZUIcsmwRQQoWj-E4/edit
https://docs.google.com/document/d/1XjIdnm9R4wodJ4Kq_EWUlqMV-JNZUIcsmwRQQoWj-E4/edit
https://docs.google.com/document/d/1XjIdnm9R4wodJ4Kq_EWUlqMV-JNZUIcsmwRQQoWj-E4/edit
https://docs.google.com/document/d/1XjIdnm9R4wodJ4Kq_EWUlqMV-JNZUIcsmwRQQoWj-E4/edit
https://docs.google.com/document/d/1XjIdnm9R4wodJ4Kq_EWUlqMV-JNZUIcsmwRQQoWj-E4/edit
https://docs.google.com/document/d/1XjIdnm9R4wodJ4Kq_EWUlqMV-JNZUIcsmwRQQoWj-E4/edit
https://docs.google.com/document/d/1XjIdnm9R4wodJ4Kq_EWUlqMV-JNZUIcsmwRQQoWj-E4/edit
https://docs.google.com/document/d/1XjIdnm9R4wodJ4Kq_EWUlqMV-JNZUIcsmwRQQoWj-E4/edit
https://docs.google.com/document/d/1XjIdnm9R4wodJ4Kq_EWUlqMV-JNZUIcsmwRQQoWj-E4/edit


(Д.Ющук) ПАТ «Українська пожежно-

страхова компанія» 

Кузнецовський відділ – 1089,00 

грн. 

. 

 

  20.Обов´язков

е особисте 

страхування 

водіїв від 

нещасних 

випадків на 

транспорті 

66510000-8 -

 Страхові 

послуги 

1 послуга 306,00 306,00 + Виникла необхідність в 

обв´язковому старахуванні 

водія від нещасних випадків на 

транспорті , згідно інструкції 

№5 з охорони прації для водія 

легкового автомобіля ДЖКГ 

МБ ВК ВМР  

Пропозиції :                        СК 

«ОРАНТА» - 306, 00 грн. 

ПАТ «Українська пожежно-

страхова компанія» 

Кузнецовський відділ – 102,00 

грн. 

 

для 

забезпечення 

поточної 

потреби  

 

Погоджено 

 21. Послуги 

передрейсовог

о медичного 

огляду водія 

 85120000-6 -

 Лікарська 

практика та 

супутні послуги 

1 Послуга 

(180 осіб) 

25,00 4500,00 1 проп Виникла необхідність перед 

рейсового медичного огляду 

водія, згідно інструкції №5 з 

охорони прації для водія 

легкового автомобіля ДЖКГ 

МБ ВК ВМР  

Пропозиції: 

 КП «Благоустрій» ВМР – 25,00 

грн. за 1 послугу 

для 

забезпечення 

поточної 

потреби  

 

Погоджено 

Р.Хондок

а 

Департамент 

соціального 

захисту та 

гідності 

(С.Осадчук) 

22.Провайдерс

ькі та 

операторські 

послуги 

64210000-1 

послуги 

телефонного 

зв’язку та 

передачі даних 

1 послуга 667,00  4669,00 - Використання мережі та 

інтернету пропускною 

здатністю 50 Мбіт/с. 

Мережа інтернету проведена та 

якісно функціонує, швидкість 

достатня для роботи.  

 

Договір укладається із ФОП 

Єфремцев Сергій 

Володимирович. Зауважень до 

наданих послуг немає. 

Для 

забезпечення 

поточної 

роботи 

відділу 

ЦНАП 

Погоджено 

https://docs.google.com/document/d/17US6hFViD4VwCw62ctFTgPYKwmvbFiRdFnU49fw2hWI/edit
https://docs.google.com/document/d/17US6hFViD4VwCw62ctFTgPYKwmvbFiRdFnU49fw2hWI/edit
https://docs.google.com/document/d/17US6hFViD4VwCw62ctFTgPYKwmvbFiRdFnU49fw2hWI/edit
https://docs.google.com/document/d/17US6hFViD4VwCw62ctFTgPYKwmvbFiRdFnU49fw2hWI/edit
https://docs.google.com/document/d/17US6hFViD4VwCw62ctFTgPYKwmvbFiRdFnU49fw2hWI/edit
https://docs.google.com/document/d/17US6hFViD4VwCw62ctFTgPYKwmvbFiRdFnU49fw2hWI/edit
https://docs.google.com/document/d/17US6hFViD4VwCw62ctFTgPYKwmvbFiRdFnU49fw2hWI/edit
https://docs.google.com/document/d/1e1zZT9M4uiYDgEmJSBAuF_-kiEb_cYFO60VEWcSncRA/edit
https://docs.google.com/document/d/1e1zZT9M4uiYDgEmJSBAuF_-kiEb_cYFO60VEWcSncRA/edit
https://docs.google.com/document/d/1e1zZT9M4uiYDgEmJSBAuF_-kiEb_cYFO60VEWcSncRA/edit
https://docs.google.com/document/d/1e1zZT9M4uiYDgEmJSBAuF_-kiEb_cYFO60VEWcSncRA/edit


  

23.Перезарядж

ення 

вогнегасни-ків 

50410000-2 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

вимірювальнихв

ипробувальних і 

контрольних 

приладів 

25 послуга  4775.00 1 проп У зв’язку із закінченням 

терміну експлуатації первинних 

засобів пожежогасіння. 

  Технічне обслуговування 

здійснюється державним 

підприємством АРЗ СП ГУ 

ДСНС України в Рівненській 
області 

Для 

забезпечення 

поточної 

роботи 

відділу 

ЦНАП 

Виключити 

(див. текс 

протоколу) 

І.Воскоб

ойник 

КНП ВМР 

«ВБЛ» 

Т.Латишенко) 

24.Дитилін 

Біолік – 

лікарський 

засіб 

33600000-6 

Фармацевтична 

продукція 

 

10 уп 90,75 907,50 - Для забезпечення нагальної 

потреби та безперебійного 

функціонування лікарні 

(лікарські препарати для 

стаціонарних відділень) 

Для 

забезпечення 

поточних 

потреб 

Погоджено 

25.Дипрофол 

ЕДТА – 

лікарський 

засіб 

33600000-6 

Фармацевтична 

продукція 

48 уп 214,50 10296,00 - Для забезпечення нагальної 

потреби та безперебійного 

функціонування лікарні 

(лікарські препарати для 

стаціонарних відділень) 

Для 

забезпечення 

поточних 

потреб 

Погоджено 

26.Корзина 

для флаконів 

39220000-0 

Кухонне 

приладдя, товари 

для дому та 

господарства і 

приладдя для 

закладів 

громадського 

харчування 

5 шт 285 1425,00 + Для забезпечення роботи 

відділення гемодіалізу 

Для 

забезпечення 

поточних 

потреб 

Погоджено 

27.Пробірка з 

активатором 

згортання 

33190000-8 

Медичне 

обладнання та 

вироби 

медичного 

призначення 

різні 

100 шт 5,85 585,00 + Для проведення медичного 

огляду  

Для 

забезпечення 

поточних 

потреб 

Погоджено 

28.Контейнер 

для відпрацьо-

ваних 

матеріалів – 

об’єм 1 л.  

33140000-3 

Медичні 

матеріали 

 

6 шт 59,00 354,00 - Для забезпечення роботи 

відділення гемодіалізу 

Для 

забезпечення 

поточних 

потреб 

Погоджено 

Контейнер для 

відпрацьовани

х матеріалів – 

об’єм 1,5 л. 

33140000-3 

Медичні 

матеріали 

 

6 шт 81,00 486,00 - Для забезпечення роботи 

відділення гемодіалізу 

Для 

забезпечення 

поточних 

потреб 

Погоджено 

29.Гігрометр 

ВІТ-2 

38410000-2 

Лічильні прилади 

 

1 шт 205,00 205,00 + Для забезпечення роботи 

відділення гемодіалізу 

Для 

забезпечення 

поточних 

потреб 

Погоджено 

https://docs.google.com/document/d/1Xx4iLOwL7eUQBOw36zfWugU8K9D0wrn7DONw-ZkDYO8/edit
https://docs.google.com/document/d/1Xx4iLOwL7eUQBOw36zfWugU8K9D0wrn7DONw-ZkDYO8/edit
https://docs.google.com/document/d/1Xx4iLOwL7eUQBOw36zfWugU8K9D0wrn7DONw-ZkDYO8/edit
https://docs.google.com/document/d/1AzNu7Ru3aGCQeq9dfWrQHLYiVQzQPUx4wogcgagGGTU/edit
https://docs.google.com/document/d/1AzNu7Ru3aGCQeq9dfWrQHLYiVQzQPUx4wogcgagGGTU/edit
https://docs.google.com/document/d/1mwQfYhuaBClrjYcgSwoQ1T68nr1XapTJx9qU-GK9S7s/edit
https://docs.google.com/document/d/1mwQfYhuaBClrjYcgSwoQ1T68nr1XapTJx9qU-GK9S7s/edit
https://docs.google.com/document/d/1mwQfYhuaBClrjYcgSwoQ1T68nr1XapTJx9qU-GK9S7s/edit
https://docs.google.com/document/d/1LtkeY9k985LeMP2ufW6buDhKOuECmW1q1luNyFJyd6k/edit
https://docs.google.com/document/d/1LtkeY9k985LeMP2ufW6buDhKOuECmW1q1luNyFJyd6k/edit


Р.Хондок

а 

Вараський 

міський центр 

соціальних 

служб 

(С.Пашко) 

30.Папір 

ксероксний А4 

Maestro 

standard + 500л  

30190000-7 

Офісне 

устаткування та 

приладдя різне 

52 пач. 175,00 9100,00 + Для забезпечення повноцінної 

роботи працівників центру 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

С.Дене 

га 

Виконавчий 

комітет 

Вараської 

міської ради 

адміністративн

о-господарсь 

кий відділ 

(В.Босик) 

31.Підшипник 

(виробник 

Автоваз) 

 1 шт. 200,00 200,00 + З метою забезпечення 

безперебійного  

автотранспортного 

обслуговування посадових осіб 

місцевого самоврядування 

(ВАЗ 21213 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

32.Робочий 

циліндр 

зчеплення 

(виробник 

Автоваз) 

 

 1 шт. 500,00 500,00 + З метою забезпечення 

безперебійного  

автотранспортного 

обслуговування посадових осіб 

місцевого самоврядування 

(ВАЗ 21213) 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

33.Мастило 

МКПП 

(виробник 

МОTUL) 

 2 л. 400,00 800,00 + З метою забезпечення 

безперебійного  

автотранспортного 

обслуговування посадових осіб 

місцевого самоврядування 

(ВАЗ 21213) 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

34.Сальник 

редуктора 

(виробник 

Автоваз)  

 4 шт. 50,00 200,00 + З метою забезпечення 

безперебійного  

автотранспортного 

обслуговування посадових осіб 

місцевого самоврядування 

(ВАЗ 21213) 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

35.Підшипник 

(виробник 

Автоваз) 

 1 шт. 200,00 200,00 + З метою забезпечення 

безперебійного  

автотранспортного 

обслуговування посадових осіб 

місцевого самоврядування 

(ВАЗ 21213) 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

36.Вилка 

передач 

(виробник 

Автоваз) 

 1 шт. 300,00 300,00 + З метою забезпечення 

безперебійного  

автотранспортного 

обслуговування посадових осіб 

місцевого самоврядування 

(ВАЗ 21213) 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

37.Комплект 

сальників 

(виробник 

Автоваз) 

 1 компл. 80,00 80,00  З метою забезпечення 

безперебійного  

автотранспортного 

обслуговування посадових осіб 

місцевого самоврядування 

(ВАЗ 21213) 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

38.Комплект 

прокладок 

(виробник 

 1 компл. 50,00 50,00 + З метою забезпечення 

безперебійного  

автотранспортного 

Для 

забезпечення 

поточної 

Погоджено 

https://docs.google.com/document/d/18d3LHP_0bKYFduTgEmPtkFLFylda4osOeUx95_9pS2s/edit
https://docs.google.com/document/d/18d3LHP_0bKYFduTgEmPtkFLFylda4osOeUx95_9pS2s/edit
https://docs.google.com/document/d/18d3LHP_0bKYFduTgEmPtkFLFylda4osOeUx95_9pS2s/edit
https://docs.google.com/document/d/18d3LHP_0bKYFduTgEmPtkFLFylda4osOeUx95_9pS2s/edit
https://docs.google.com/document/d/1f8mCZdmZDX69qjG_W-80evfojwJgJZbdDXdVLevy0qQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1f8mCZdmZDX69qjG_W-80evfojwJgJZbdDXdVLevy0qQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1f8mCZdmZDX69qjG_W-80evfojwJgJZbdDXdVLevy0qQ/edit
https://docs.google.com/document/d/10JnZYu1xuzHh-69tDfSExZeBAnlKMPuYrVnAoc1G3Cc/edit
https://docs.google.com/document/d/10JnZYu1xuzHh-69tDfSExZeBAnlKMPuYrVnAoc1G3Cc/edit
https://docs.google.com/document/d/10JnZYu1xuzHh-69tDfSExZeBAnlKMPuYrVnAoc1G3Cc/edit
https://docs.google.com/document/d/10JnZYu1xuzHh-69tDfSExZeBAnlKMPuYrVnAoc1G3Cc/edit
https://docs.google.com/document/d/10JnZYu1xuzHh-69tDfSExZeBAnlKMPuYrVnAoc1G3Cc/edit
https://docs.google.com/document/d/1CZhmcOm9ipsoZYLnXeMcJwmv6wMsPKbTVRxF69KqnGY/edit
https://docs.google.com/document/d/1CZhmcOm9ipsoZYLnXeMcJwmv6wMsPKbTVRxF69KqnGY/edit
https://docs.google.com/document/d/1CZhmcOm9ipsoZYLnXeMcJwmv6wMsPKbTVRxF69KqnGY/edit
https://docs.google.com/document/d/1CZhmcOm9ipsoZYLnXeMcJwmv6wMsPKbTVRxF69KqnGY/edit
https://docs.google.com/document/d/10DMOLNRO0UsfXv3o9XrPci3DvZ1_ecvuZ5Cot-4UqHY/edit
https://docs.google.com/document/d/10DMOLNRO0UsfXv3o9XrPci3DvZ1_ecvuZ5Cot-4UqHY/edit
https://docs.google.com/document/d/10DMOLNRO0UsfXv3o9XrPci3DvZ1_ecvuZ5Cot-4UqHY/edit
https://docs.google.com/document/d/10DMOLNRO0UsfXv3o9XrPci3DvZ1_ecvuZ5Cot-4UqHY/edit
https://docs.google.com/document/d/17J4vGI2lTWyYkYgyj3OeXlapiNqbL1Al1L_572uGuGs/edit
https://docs.google.com/document/d/17J4vGI2lTWyYkYgyj3OeXlapiNqbL1Al1L_572uGuGs/edit
https://docs.google.com/document/d/17J4vGI2lTWyYkYgyj3OeXlapiNqbL1Al1L_572uGuGs/edit
https://docs.google.com/document/d/1ti_CsDPXAuyBqAJxmS_uMyYXxMQw1Et1fA7_jSkhgd8/edit
https://docs.google.com/document/d/1ti_CsDPXAuyBqAJxmS_uMyYXxMQw1Et1fA7_jSkhgd8/edit
https://docs.google.com/document/d/1ti_CsDPXAuyBqAJxmS_uMyYXxMQw1Et1fA7_jSkhgd8/edit
https://docs.google.com/document/d/1ti_CsDPXAuyBqAJxmS_uMyYXxMQw1Et1fA7_jSkhgd8/edit
https://docs.google.com/document/d/1ZraBauJ0tgnUm4EFjQfSr-jIqvwAexL77S4mw2GQmak/edi
https://docs.google.com/document/d/1ZraBauJ0tgnUm4EFjQfSr-jIqvwAexL77S4mw2GQmak/edi
https://docs.google.com/document/d/1ZraBauJ0tgnUm4EFjQfSr-jIqvwAexL77S4mw2GQmak/edi
https://docs.google.com/document/d/1ZraBauJ0tgnUm4EFjQfSr-jIqvwAexL77S4mw2GQmak/edi
https://docs.google.com/document/d/16lKOpFI8z0wG-tBvc6Xi2SY6H8rTOgmJJEJvWORHzHk/edit
https://docs.google.com/document/d/16lKOpFI8z0wG-tBvc6Xi2SY6H8rTOgmJJEJvWORHzHk/edit
https://docs.google.com/document/d/16lKOpFI8z0wG-tBvc6Xi2SY6H8rTOgmJJEJvWORHzHk/edit


Автоваз) обслуговування посадових осіб 

місцевого самоврядування 

(ВАЗ 21213) 

потреби 

39.Рем. 

комплект 

ричага передач 

(виробник 

Автоваз) 

 1 компл. 50,00 50,00 + З метою забезпечення 

безперебійного  

автотранспортного 

обслуговування посадових осіб 

місцевого самоврядування 

(ВАЗ 21213) 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

40.Чохол 

ричага передач 

(виробник 

Автоваз) 

 1 шт. 50,00 50,00 + З метою забезпечення 

безперебійного  

автотранспортного 

обслуговування посадових осіб 

місцевого самоврядування 

(ВАЗ 21213) 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

І.Воскоб

ойник 

КП «ВТВК» 

ВМР 

(О.Гаврилов) 

41.Настільна 

електрична 

однокамфорна 

плита Термія 

ЕПЧ-1-1,5/220 

М2 

39710000-2 -

Електричні 

побутові прилади 

2 шт 1 062,00 2 124,00 + Для виконання хімічних 

досліджень по питній і стічній 

воді 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

Ключ 

розвідний 

(200мм, розмір 

0-36мм) КР-

036 ALLOID 

44510000-8 

Знаряддя 

5 шт 314,00 1 570,00 + Для монтажа лічильників 

холодної та гарячої води 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

42.Ключ 

трубний 

важільний 

(№1, 90°) 

5 шт 270,00 1 350,00 + Погоджено 

43.Мотопомпа 

FORTE 

100/100 

42122000-0 

Насоси 

1 шт 15 707,60 15 707,60 + Для запобігання аварійних 

ситуацій в разі відключення 

електроенергії на 

каналізаційних насосних 

станціях міста №1, №2, №3, а 

саме затоплення машинних 

залів з насосами 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

44.Відновленн

я покриття 

після 

виконання 

аварійних 

робіт (м-н 

Вараш, ж/б 

№23) 

45233251-3 – 

Відновлення 

покриття 

1 послуга 27 378,00 27 378,00  Відновлення покриття після 

виконання аварійних робіт 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

45.Відновленн

я покриття 

після 

виконання 

аварійних 

45233251-3 – 

Відновлення 

покриття 

1 послуга 11 208,00 11 208,00  Погоджено 

https://docs.google.com/document/d/16lKOpFI8z0wG-tBvc6Xi2SY6H8rTOgmJJEJvWORHzHk/edit
https://docs.google.com/document/d/1ybo_GBEzqSuROcsXm4uanGCurlkpnIHBa-LL460Pd8I/edit
https://docs.google.com/document/d/1ybo_GBEzqSuROcsXm4uanGCurlkpnIHBa-LL460Pd8I/edit
https://docs.google.com/document/d/1ybo_GBEzqSuROcsXm4uanGCurlkpnIHBa-LL460Pd8I/edit
https://docs.google.com/document/d/1ybo_GBEzqSuROcsXm4uanGCurlkpnIHBa-LL460Pd8I/edit
https://docs.google.com/document/d/1ybo_GBEzqSuROcsXm4uanGCurlkpnIHBa-LL460Pd8I/edit
https://docs.google.com/document/d/1B084XNDcNRRFBFkD10Guo5t_ULxGBer-YYYNUD28VpQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1B084XNDcNRRFBFkD10Guo5t_ULxGBer-YYYNUD28VpQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1B084XNDcNRRFBFkD10Guo5t_ULxGBer-YYYNUD28VpQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1B084XNDcNRRFBFkD10Guo5t_ULxGBer-YYYNUD28VpQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1E9-yxGFedfbfxr-CuJESxhyw1FsVodvVAbm_GVs8NDk/edit
https://docs.google.com/document/d/1E9-yxGFedfbfxr-CuJESxhyw1FsVodvVAbm_GVs8NDk/edit
https://docs.google.com/document/d/1E9-yxGFedfbfxr-CuJESxhyw1FsVodvVAbm_GVs8NDk/edit
https://docs.google.com/document/d/1E9-yxGFedfbfxr-CuJESxhyw1FsVodvVAbm_GVs8NDk/edit
https://docs.google.com/document/d/1E9-yxGFedfbfxr-CuJESxhyw1FsVodvVAbm_GVs8NDk/edit
https://docs.google.com/document/d/1E9-yxGFedfbfxr-CuJESxhyw1FsVodvVAbm_GVs8NDk/edit
https://docs.google.com/document/d/1g-Su4tJUMaJqPXuBKYA0FqGCVtcoJCxGldMoYdjlfQo/edit
https://docs.google.com/document/d/1g-Su4tJUMaJqPXuBKYA0FqGCVtcoJCxGldMoYdjlfQo/edit
https://docs.google.com/document/d/1g-Su4tJUMaJqPXuBKYA0FqGCVtcoJCxGldMoYdjlfQo/edit
https://docs.google.com/document/d/1g-Su4tJUMaJqPXuBKYA0FqGCVtcoJCxGldMoYdjlfQo/edit
https://docs.google.com/document/d/1g-Su4tJUMaJqPXuBKYA0FqGCVtcoJCxGldMoYdjlfQo/edit
https://docs.google.com/document/d/1fomO5Al3GoERP8lHBwpNtwtudQIZ2bJJJcNVAp6XST4/edit
https://docs.google.com/document/d/1fomO5Al3GoERP8lHBwpNtwtudQIZ2bJJJcNVAp6XST4/edit
https://docs.google.com/document/d/1fomO5Al3GoERP8lHBwpNtwtudQIZ2bJJJcNVAp6XST4/edit
https://docs.google.com/document/d/1fomO5Al3GoERP8lHBwpNtwtudQIZ2bJJJcNVAp6XST4/edit
https://docs.google.com/document/d/1wgHTHgnzIBzBThbAT7UztDdGYU0Ab4VtaGO3EzCtQ8c/edit
https://docs.google.com/document/d/1wgHTHgnzIBzBThbAT7UztDdGYU0Ab4VtaGO3EzCtQ8c/edit
https://docs.google.com/document/d/1wgHTHgnzIBzBThbAT7UztDdGYU0Ab4VtaGO3EzCtQ8c/edit


робіт (м-н 

Будівельників 

в районі 

гуртожитку 

№1) 

46.Затвор 

щитовий з 

ручним 

приводом ЗЩР 

з нержавіючої 

сталі: 

540*800 

580*800 

660*750 

44130000-0: 

Каналізаційні 

системи 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

1 

 

 

 

 

шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

60 252,00 

64 752,00 

67 440,00 

 

 

 

 

 

 

 

192 444,00 

+ Для виконання заходів 

програми реалізації 

природоохоронних заходів 

Вараської територіальної 

громади на 2021-2023рр 

БЮДЖЕТ 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

47.Папір 

туалетний 

PROservice 

Optimum, 1-

шар, 100м 

33760000-5 

Туалетний папір, 

носові хустинки, 

рушники для рук 

і серветки 

80 шт 12,37 989,60 + Для щоденної потреби 

працівників підприємства 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

48.Рушники 

паперові 

Обухівська, 

целюлозні, 2-

шарові 2 

рулони на 

гільзі 

20 шт 24,30 486,00 + Погоджено 

49.Серветки 

вологі 

Naturelle Super 

Baby (120 шт) 

 

10 

 

шт  

20,90 

 

209,00 

+ Погоджено 

50.Освіжувач 

повітря Ozone 

Аерозольний, 

300мл 

39810000-3 

Ароматизатори 

та воски 

10 шт 29,90 299,00 + Для щоденної потреби 

працівників підприємства 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Відхилити 

(відсутність 

нагальної 

потреби) 

51.Мило 

туалетне 

Шарм 

(кускове), 70г 

39830000-9 

Продукція для 

чищення 

20 шт 8,70 174,00 + Погоджено 

52.Мило рідке 

PROservice 

Optimum (5л) 

3 шт 90,47 271,41 + Погоджено 

53.Засіб для 

миття та 

дезінфекції 

сантехніки 

PROservice 

Сантрі-гель 

(5л) 

39830000-9 

Продукція для 

чищення 

4 шт 184,82 739,28 + Для прибирання службових 

приміщень 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

https://docs.google.com/document/d/1qnS2fo5wzrcEXIDOhCkFe0ZnMAJeHUMLXn_QhpLDFMs/edit
https://docs.google.com/document/d/1qnS2fo5wzrcEXIDOhCkFe0ZnMAJeHUMLXn_QhpLDFMs/edit
https://docs.google.com/document/d/1qnS2fo5wzrcEXIDOhCkFe0ZnMAJeHUMLXn_QhpLDFMs/edit
https://docs.google.com/document/d/1qnS2fo5wzrcEXIDOhCkFe0ZnMAJeHUMLXn_QhpLDFMs/edit
https://docs.google.com/document/d/1qnS2fo5wzrcEXIDOhCkFe0ZnMAJeHUMLXn_QhpLDFMs/edit
https://docs.google.com/document/d/1qnS2fo5wzrcEXIDOhCkFe0ZnMAJeHUMLXn_QhpLDFMs/edit
https://docs.google.com/document/d/1qnS2fo5wzrcEXIDOhCkFe0ZnMAJeHUMLXn_QhpLDFMs/edit
https://docs.google.com/document/d/1qnS2fo5wzrcEXIDOhCkFe0ZnMAJeHUMLXn_QhpLDFMs/edit
https://docs.google.com/document/d/1qnS2fo5wzrcEXIDOhCkFe0ZnMAJeHUMLXn_QhpLDFMs/edit
https://docs.google.com/document/d/10VGL6Em8So1QSU4Bpwyuvav9Yil42-qTJH0rF17laME/edit
https://docs.google.com/document/d/10VGL6Em8So1QSU4Bpwyuvav9Yil42-qTJH0rF17laME/edit
https://docs.google.com/document/d/10VGL6Em8So1QSU4Bpwyuvav9Yil42-qTJH0rF17laME/edit
https://docs.google.com/document/d/10VGL6Em8So1QSU4Bpwyuvav9Yil42-qTJH0rF17laME/edit
https://docs.google.com/document/d/10VGL6Em8So1QSU4Bpwyuvav9Yil42-qTJH0rF17laME/edit
https://docs.google.com/document/d/1LjaZpw9GmO2xkj9nVULFCJDQZPU5bkE1YyHu2wihOr8/edit
https://docs.google.com/document/d/1LjaZpw9GmO2xkj9nVULFCJDQZPU5bkE1YyHu2wihOr8/edit
https://docs.google.com/document/d/1LjaZpw9GmO2xkj9nVULFCJDQZPU5bkE1YyHu2wihOr8/edit
https://docs.google.com/document/d/1LjaZpw9GmO2xkj9nVULFCJDQZPU5bkE1YyHu2wihOr8/edit
https://docs.google.com/document/d/1LjaZpw9GmO2xkj9nVULFCJDQZPU5bkE1YyHu2wihOr8/edit
https://docs.google.com/document/d/1LjaZpw9GmO2xkj9nVULFCJDQZPU5bkE1YyHu2wihOr8/edit
https://docs.google.com/document/d/1LjaZpw9GmO2xkj9nVULFCJDQZPU5bkE1YyHu2wihOr8/edit
https://docs.google.com/document/d/1rOaC8Ew7UZjFtTmOeBPrBp5PCmuL-RRs0fRy6tFuDHA/edit
https://docs.google.com/document/d/1rOaC8Ew7UZjFtTmOeBPrBp5PCmuL-RRs0fRy6tFuDHA/edit
https://docs.google.com/document/d/1rOaC8Ew7UZjFtTmOeBPrBp5PCmuL-RRs0fRy6tFuDHA/edit
https://docs.google.com/document/d/1rOaC8Ew7UZjFtTmOeBPrBp5PCmuL-RRs0fRy6tFuDHA/edit
https://docs.google.com/document/d/1AOiLkHWkTKF2Hm5oiKcQ-g6QSE3EErJoWx_uqPAEV3M/edit
https://docs.google.com/document/d/1AOiLkHWkTKF2Hm5oiKcQ-g6QSE3EErJoWx_uqPAEV3M/edit
https://docs.google.com/document/d/1AOiLkHWkTKF2Hm5oiKcQ-g6QSE3EErJoWx_uqPAEV3M/edit
https://docs.google.com/document/d/1AOiLkHWkTKF2Hm5oiKcQ-g6QSE3EErJoWx_uqPAEV3M/edit
https://docs.google.com/document/d/18dwrKnJLBz0URgd9KnztR1W5fxPtTWd-KKjtvF21474/edi
https://docs.google.com/document/d/18dwrKnJLBz0URgd9KnztR1W5fxPtTWd-KKjtvF21474/edi
https://docs.google.com/document/d/18dwrKnJLBz0URgd9KnztR1W5fxPtTWd-KKjtvF21474/edi
https://docs.google.com/document/d/18dwrKnJLBz0URgd9KnztR1W5fxPtTWd-KKjtvF21474/edi
https://docs.google.com/document/d/13dqUfa9y_PgF4nRqQXHEPJP4wTHKtbvEqIBFDmRGpgc/edit
https://docs.google.com/document/d/13dqUfa9y_PgF4nRqQXHEPJP4wTHKtbvEqIBFDmRGpgc/edit
https://docs.google.com/document/d/13dqUfa9y_PgF4nRqQXHEPJP4wTHKtbvEqIBFDmRGpgc/edit
https://docs.google.com/document/d/1s9vez8Sru1YwSpBSaVVLIXecsfdgsfpHZj7P8RfHWco/edit
https://docs.google.com/document/d/1s9vez8Sru1YwSpBSaVVLIXecsfdgsfpHZj7P8RfHWco/edit
https://docs.google.com/document/d/1s9vez8Sru1YwSpBSaVVLIXecsfdgsfpHZj7P8RfHWco/edit
https://docs.google.com/document/d/1s9vez8Sru1YwSpBSaVVLIXecsfdgsfpHZj7P8RfHWco/edit
https://docs.google.com/document/d/1s9vez8Sru1YwSpBSaVVLIXecsfdgsfpHZj7P8RfHWco/edit
https://docs.google.com/document/d/1s9vez8Sru1YwSpBSaVVLIXecsfdgsfpHZj7P8RfHWco/edit
https://docs.google.com/document/d/1s9vez8Sru1YwSpBSaVVLIXecsfdgsfpHZj7P8RfHWco/edit


54.Рукавички 

господарські 

Seven «XL» 

18424300-0 

Одноразові 

рукавички 

50 пар 21,15 1 057,50 + Погоджено 

55.Засіб для 

чищення рук 

(Автомайстер) 

(1кг) 

39830000-9 

Продукція для 

чищення 

4 шт 40,00 160,00 + Погоджено 

56.Серветки 

для 

прибирання 

(целюлозні) 

PROservice 

16*16 

(10шт/уп) 

33760000-5 

Туалетний папір, 

носові хустинки, 

рушники для рук 

і серветки 

 

5 

шт 49,26 

 

246,30 

 

+ Для прибирання службових 

приміщень 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

57.Пакети для 

сміття: 

- PRO service 

35л – 15шт; 

- Фрекен Бок 

60л – 40шт; 

- PRO service 

Standard 120л 

– 10шт 

19640000-4 

Поліетиленові 

мішки та пакети 

для сміття 

 

 

 

5 

 

15 

 

3 

 

 

 

уп 

 

уп 

 

уп 

 

 

 

22,50 

 

83,00 

 

52,50 

1 515,00 + Погоджено 

58.Засіб для 

миття скла 

Clime (5л) 

39830000-9 

Продукція для 

чищення 

1 шт 86,00 86,00 + Погоджено 

59.Засіб 

миючий 

універсальний 

PROservice 

(5л) 

 2 шт 115,29 230,58 + Погоджено 

І.Воскоб

ойник 

КП «МЕМ» 

С.Решетиць 

кий 

60.Реле РЕУ-

11-11-220 В, 

50 Гц 

 

31220000-4 

елементи 

електричних 

схем 

25 шт 608,40 15210,00 1 проп Для забезпечення роботи 

електричних мереж міста 

 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

61.Реле РТ 

40/20 

31220000-4 

елементи 

електричних 

схем 

8 шт 570,00 4560,00 1 проп Для забезпечення роботи 

електричних мереж міста 

 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

62.Реле РН 

54/160 

31220000-4 

елементи 

електричних 

схем 

1 шт 540,00 540,00 1 проп Для забезпечення роботи 

електричних мереж міста 

 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

І.Воскоб

ойник 

КП 

"Благоустрій" 

ВМР 

Ю.Сергійчук 

63.Закупівля 

санітарно-

гігієнічних 

товарів (Мило 

господарське 

33711900-6-Мило 2160 шт 12,20 26 352,00 + Необхідність визначено, задля 

своєчасного забезпечення 

працівників необхідними 

засобами гігієни.  

 Слід зауважити, що 

економічно вигідною 

для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

https://docs.google.com/document/d/1fmdIv3A0gaGoXro5S0SyhwC9qzWJTRgkbBjvgHqjk60/edit
https://docs.google.com/document/d/1fmdIv3A0gaGoXro5S0SyhwC9qzWJTRgkbBjvgHqjk60/edit
https://docs.google.com/document/d/1fmdIv3A0gaGoXro5S0SyhwC9qzWJTRgkbBjvgHqjk60/edit
https://docs.google.com/document/d/1YC5Sznk9inLz1_6zLHnMBPt1OluUh4fIPhTj1VEKQsA/edit
https://docs.google.com/document/d/1YC5Sznk9inLz1_6zLHnMBPt1OluUh4fIPhTj1VEKQsA/edit
https://docs.google.com/document/d/1YC5Sznk9inLz1_6zLHnMBPt1OluUh4fIPhTj1VEKQsA/edit
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пропозицією є пропозиція ФОП 

Поляк С.М. (Комерційні 

пропозиції- 

Додаток 1) 

Розрахунок: 360шт *6 

місяців=2160 шт 

64.Закупівля 

санітарно-

гігієнічних 

товарів:  

-рукавиці 

робочі 

трикотажні; 

-рукавиці 

робочі гумові 

 

18141000-9-

Робочі рукавиці 

 

 

 

 

 

1000 

 

1300 

 

 

 

 

 

шт 

 

шт 

 

 

 

 

 

21,40 

 

16,80 

 

 

 

 

 

21 400,00 

 

21 840,00 

Разом: 

43240,00 

+ Необхідність визначено, задля 

своєчасного забезпечення 

працівників необхідними 

засобами гігієни.  

 Слід зауважити, що 

економічно вигідною 

пропозицією є пропозиція ФОП 

Поляк С.М. (Комерційні 

пропозиції-Додаток 2) 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

65.Запчастини  

(товар 

придбаний, але 

неоплачений) 

34320000-6-

Механічні 

запасні частини, 

крім двигунів і 

частин двигунів 

2 рахунки   16 442,06 

+ 

8836,01 

25 278,07 1 проп Необхідність визначено, задля 

безперебійної роботи   

комунальної техніки, щоб 

вчасно й оперативно 

виконувати  поставлені 

завдання.  

Товар вже придбаний в ФОП 

Никончук С.П., з яким 

налагоджена співпраця 

попередніх років, який постачає 

якісні запчастини- швидко. 

(Рахунки до оплати 

додаються в Додатку 3).  

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

  66.Придбання 

одягу: 

- куртка 

утеплена з 

капюшоном на 

замку"Благоус

трій"; 

  

18130000-9 - 

Спеціальний 

робочий одяг 

 

 

 

197 

 

 

 

 

 

шт 

 

 

 

 

 

804,00 

 

 

 

 

 

 

 

158 388,00 

 

 

 

+ Необхідність визначено, задля 

своєчасного забезпечення 

працівників одягом та 

необхідними засобами захисту. 

Від наданої зручності і безпеки 

буде залежати ефективність 

персоналу, їх продуктивність. 

 Слід зауважити, що 

економічно вигідною 

пропозицією є пропозиція 

Державного підприємство 

«Підприємства Державної 

кримінально-виконавчої 

служби України (№76). 

 (Комерційні пропозиції 

Додаток 3) 

Для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

  - костюм 

робочий 

"Благоустрій"; 

192 

 

шт 

 

600,00 

 

115 200,00 

 

 Погоджено 

  жилет 

сигнальний; 

 188 

 

шт 

 

192,00 

 

36 096,00 

 

 Погоджено 

  -плащ  з 

капюшоном 

141 

 

шт 

 

 

360,00 

 

50 760,00 

 

 Погоджено 

  --халат 

медичний 

1 шт 330,00 330,00 

 

Разом: 

360 774,00 

 Погоджено 
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І.Воскоб

ойник 

КП «УК 

«ЖКС» ВМР 

(Н.Войтович) 

 

Шланг 

гальмівний 

МАЗ L=345мм 

ДК 021:2015: 

34310000-3: 

Двигуни та їх 

частини 

2 

 

 

шт 171.90 343.80 - Безперебійна робота гальмівної 

системи (МАЗ 4371 ВЛІВ mini 

B) 

для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

  Халат робочий 

 

 

 

ДК 021:2015: 

18130000-9: 

Спеціальний 

робочий одяг 

36 

 

 

 

 

 

 

шт 

 

 

 

528.00 

 

 

 

 

19 008.00 

 

 

 

+ Згідно умовам колективного 

договору 

для 

забезпечення 

поточної 

потреби 

Погоджено 

 


