
Перелік запланованих публічних закупівель  

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 

Рішення 

ЕР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Д.Сте- 

цюк 

Департамент 

культури, ту-

ризму, молоді та 

спорту ВК ВМР 

(Комунальний 

заклад  

«Парк культури та 

відпочинку») 

Н.Петрович 

1. Мастило для 

садової техніки 
09210000-4 

Мастильні засоби 

12 л 189,00 2268,00 + Для  забезпечення благоустрою 

території парку, викошування 

газонів, зрізання сухих гілляк, 

розчищення території від чагарнику 

та самосіву  

Погоджено 

2. Саджанці 

кущів, квітів та 

дерев для 

благоустрою 

території парку 

03450000-9 

Розсадницька 

продукція 

32 

 

 

20 

 

50 

 

20 

 

2 

шт. 250,00  

(рододендр

он) 

250,00  
(гортензія) 
100,00  
(троянда) 

200,00  
(туя) 
1500,00 
(штамбове   

   дерево) 

25000,00 + Для проведення заходів з 

благоустрою на території парку 

площею 31,4392 га – висаджування 

кущів, квітів та дерев, облаштування 

та декоративного оформлення клумб 

і газонів 

Погоджено 

3. Фарби 44810000-1 

Фарби 

40 банка 185,00 7400,00 + З метою безперебійної роботи 

закладу та для забезпечення 

благоустрою території парку, 

пофарбування конструктивних 

елементів та ігрових майданчиків  

Погоджено 

4. Поточний 

ремонт техніки 

(мотокоси) 

50530000-9 

Послуги з ремонту 

і технічного 

обслуговування 

техніки 

1 послуга 2250,00 2250,00 - З метою безперебійної роботи 

закладу та для забезпечення 

благоустрою території парку, 

викошування газонів необхідно 

провести ремонт мотокоси STIHL із 

заміною редуктора 

Погоджено 

Департамент 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

ВК ВМР 

(КЗ «Вараський 

молодіжний центр) 

Н.Петрович 

5. Сік 

Одеський 1,93 

л Виноград-

яблуко 

15320000-7  

Фруктові та 

овочеві соки 

 

5 шт 56,00 280,00 + Необхідна для запобігання 

зневоднення учасників заходу, тому 

що активності будуть відбуватись в 

гарячу пору року для ВПО (30 осіб) 

Погоджено 

6. Сік 

Одеський 1,93 

л Мультифрукт  

5 шт 56,00 280,00 + Погоджено 

https://docs.google.com/document/d/1mRsRDVd0SwJ6oA_pCq2ILWexUXi2qgQuRBikirmQxZo/edit
https://docs.google.com/document/d/1mRsRDVd0SwJ6oA_pCq2ILWexUXi2qgQuRBikirmQxZo/edit
https://docs.google.com/document/d/15L_PnNGq4zHwQ7lAZkPiyQHeOZ1MRBWvDYTsGq-5qYE/edit
https://docs.google.com/document/d/15L_PnNGq4zHwQ7lAZkPiyQHeOZ1MRBWvDYTsGq-5qYE/edit
https://docs.google.com/document/d/15L_PnNGq4zHwQ7lAZkPiyQHeOZ1MRBWvDYTsGq-5qYE/edit
https://docs.google.com/document/d/15L_PnNGq4zHwQ7lAZkPiyQHeOZ1MRBWvDYTsGq-5qYE/edit
https://docs.google.com/document/d/15L_PnNGq4zHwQ7lAZkPiyQHeOZ1MRBWvDYTsGq-5qYE/edit
https://docs.google.com/document/d/1v2GN9AUgaJgPOi-If_Z3zj94fpqngdYaUWUa_-bo75M/edit
https://docs.google.com/document/d/1_hI9ytQRkf_Tk7h_HPoEoVK2UOxCmzXapshGwBMQXZU/edit
https://docs.google.com/document/d/1_hI9ytQRkf_Tk7h_HPoEoVK2UOxCmzXapshGwBMQXZU/edit
https://docs.google.com/document/d/1_hI9ytQRkf_Tk7h_HPoEoVK2UOxCmzXapshGwBMQXZU/edit
https://docs.google.com/document/d/1_hI9ytQRkf_Tk7h_HPoEoVK2UOxCmzXapshGwBMQXZU/edit
https://docs.google.com/document/d/1_hI9ytQRkf_Tk7h_HPoEoVK2UOxCmzXapshGwBMQXZU/edit
https://docs.google.com/document/d/1_hI9ytQRkf_Tk7h_HPoEoVK2UOxCmzXapshGwBMQXZU/edit
https://docs.google.com/document/d/1_hI9ytQRkf_Tk7h_HPoEoVK2UOxCmzXapshGwBMQXZU/edit
https://docs.google.com/document/d/18SB_wIuQOpwOcRTDtwWqyxbaPjISYkBxVOgUYQMByPk/edit
https://docs.google.com/document/d/18SB_wIuQOpwOcRTDtwWqyxbaPjISYkBxVOgUYQMByPk/edit
https://docs.google.com/document/d/18SB_wIuQOpwOcRTDtwWqyxbaPjISYkBxVOgUYQMByPk/edit
https://docs.google.com/document/d/18SB_wIuQOpwOcRTDtwWqyxbaPjISYkBxVOgUYQMByPk/edit
https://docs.google.com/document/d/18SB_wIuQOpwOcRTDtwWqyxbaPjISYkBxVOgUYQMByPk/edit
https://docs.google.com/document/d/18SB_wIuQOpwOcRTDtwWqyxbaPjISYkBxVOgUYQMByPk/edit
https://docs.google.com/document/d/18SB_wIuQOpwOcRTDtwWqyxbaPjISYkBxVOgUYQMByPk/edit


Куратор Замовник 
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ЕР 
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Департамент 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

ВК ВМР 

(КЗ «Вараський 

молодіжний центр) 

Н.Петрович 

7. Печиво 

«Бабусина 

казка», 2 кг 

15840000-8 

Какао; шоколад та 

цукрові 

кондитерські 

вироби 

5 пачка 113,00 565,00 + Для забезпечення якісного 

проведення івенту та наповнення 

відповідної атмосфери для ВПО (30 

осіб) 

 

Погоджено 

8. Цукерки 

«Набір до чаю» 

0,5 кг/ Волин. 

солодощі 

3 пачка 105,00 315,00 + Погоджено 

9. Цукерки 

«Асортимент 

№1» 

3 пачка 120,00 360,00 + Погоджено 

10. Апельсини 03220000-9 

Овочі, фрукти та 

горіхи 

10 кг 46,00 460,00 + Для якісного проведення арт терапії 

«Країна мрій» 

Погоджено 

12. Яблука 

«Айдаред» 

10 кг 14,00 140,00 1 проп Для якісного проведення арт терапії 

«Країна мрій» 

Погоджено 

13. Блокноти 

А-5,  60 аркушів 

30190000-7 

Офісне 

устаткування та 

приладдя різне 

15 шт 35,00 525,00 + Для ефективної реалізації заходу та з 

метою нормалізації 

психоемоційного стану учасників 

заходу 

Погоджено 

14. Маркер 

текстовиділь-

ний 

15 шт 20,00 300,00 + Погоджено 

Департамент 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

ВК ВМР 

(КЗ «Вараський 

молодіжний центр) 

Н.Петрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Сік 

Одеський 1,93 

л Виноград-

яблуко 

15320000-7  

Фруктові та 

овочеві соки 

10 шт 56,00 560,00 + Необхідна для запобігання 

зневоднення учасників заходу, тому 

що активності будуть відбуватись в 

гарячу пору року 

Погоджено 

 

 

16. Сік «Твій 

сік» 

Апельсиновий 

5 шт 86,00 430,00 - Погоджено 

17. Сік 

Одеський 1,93 

л Мультифрукт  

10 шт 56,00 560,00 + Погоджено 

18. Печиво 

«Бабусина 

казка», 2 кг 

15840000-8 

Какао; шоколад та 

цукрові 

кондитерські 

вироби 

кондитерські 

вироби 

5 пачка 113,00 565,00 + Для забезпечення якісного 

проведення івенту та наповнення 

відповідної атмосфери 

 

Погоджено 

19. Цукерки 

«Набір до чаю» 

0,5 кг/ Волин. 

солодощі 

8 пачка 105,00 840,00 + Погоджено 

https://docs.google.com/document/d/1_hI9ytQRkf_Tk7h_HPoEoVK2UOxCmzXapshGwBMQXZU/edit
https://docs.google.com/document/d/1_hI9ytQRkf_Tk7h_HPoEoVK2UOxCmzXapshGwBMQXZU/edit
https://docs.google.com/document/d/1_hI9ytQRkf_Tk7h_HPoEoVK2UOxCmzXapshGwBMQXZU/edit
https://docs.google.com/document/d/1_hI9ytQRkf_Tk7h_HPoEoVK2UOxCmzXapshGwBMQXZU/edit
https://docs.google.com/document/d/1_hI9ytQRkf_Tk7h_HPoEoVK2UOxCmzXapshGwBMQXZU/edit
https://docs.google.com/document/d/1_hI9ytQRkf_Tk7h_HPoEoVK2UOxCmzXapshGwBMQXZU/edit
https://docs.google.com/document/d/1_hI9ytQRkf_Tk7h_HPoEoVK2UOxCmzXapshGwBMQXZU/edit
https://docs.google.com/document/d/1qGSP8DPZDRrYyQbMkcMfjeu7O2NCs0HQhKo5knI71AU/edit
https://docs.google.com/document/d/1qGSP8DPZDRrYyQbMkcMfjeu7O2NCs0HQhKo5knI71AU/edit
https://docs.google.com/document/d/1qGSP8DPZDRrYyQbMkcMfjeu7O2NCs0HQhKo5knI71AU/edit
https://docs.google.com/document/d/10hEsdPaf2uM1MEjb0wv8anqi1vlCeYdSZ678DMs9xIY/edit
https://docs.google.com/document/d/10hEsdPaf2uM1MEjb0wv8anqi1vlCeYdSZ678DMs9xIY/edit
https://docs.google.com/document/d/10hEsdPaf2uM1MEjb0wv8anqi1vlCeYdSZ678DMs9xIY/edit
https://docs.google.com/document/d/10hEsdPaf2uM1MEjb0wv8anqi1vlCeYdSZ678DMs9xIY/edit
https://docs.google.com/document/d/1j-yFrIU_4Mji6BgGujezcwLSCZy-1ghxmgy_QBMifi4/edit
https://docs.google.com/document/d/1j-yFrIU_4Mji6BgGujezcwLSCZy-1ghxmgy_QBMifi4/edit
https://docs.google.com/document/d/1j-yFrIU_4Mji6BgGujezcwLSCZy-1ghxmgy_QBMifi4/edit
https://docs.google.com/document/d/127uj5tY3Nzl2qYl0rU74HiUyNzyNpKesqx24dsLEu6A/edit
https://docs.google.com/document/d/1arSxHLfdbymtC65zzcvFbbXhUWo0kYgjInbUQN7TlOU/edit
https://docs.google.com/document/d/1arSxHLfdbymtC65zzcvFbbXhUWo0kYgjInbUQN7TlOU/edit
https://docs.google.com/document/d/1CIaj-pjk42GHqsk30sj49GJeRaB3SvNRAAuixqdmQXE/edit
https://docs.google.com/document/d/1CIaj-pjk42GHqsk30sj49GJeRaB3SvNRAAuixqdmQXE/edit
https://docs.google.com/document/d/1rMMTbnxOv7wkBHwYsJug4ZdefApBx1ta0CTsOx1ja9w/edit
https://docs.google.com/document/d/1_PRguQFAUJq1F9DPVld5Ea7xsP-SvlaIpArHKQncRhg/edit
https://docs.google.com/document/d/1_PRguQFAUJq1F9DPVld5Ea7xsP-SvlaIpArHKQncRhg/edit
https://docs.google.com/document/d/1_PRguQFAUJq1F9DPVld5Ea7xsP-SvlaIpArHKQncRhg/edit
https://docs.google.com/document/d/1_PRguQFAUJq1F9DPVld5Ea7xsP-SvlaIpArHKQncRhg/edit
https://docs.google.com/document/d/1_PRguQFAUJq1F9DPVld5Ea7xsP-SvlaIpArHKQncRhg/edit
https://docs.google.com/document/d/1_PRguQFAUJq1F9DPVld5Ea7xsP-SvlaIpArHKQncRhg/edit
https://docs.google.com/document/d/1_PRguQFAUJq1F9DPVld5Ea7xsP-SvlaIpArHKQncRhg/edit
https://docs.google.com/document/d/1Gm_nfg7z4ints0zXTZYjQ0WuC3iJzbhpQ5rTgh24nVM/edit
https://docs.google.com/document/d/1Gm_nfg7z4ints0zXTZYjQ0WuC3iJzbhpQ5rTgh24nVM/edit
https://docs.google.com/document/d/1Gm_nfg7z4ints0zXTZYjQ0WuC3iJzbhpQ5rTgh24nVM/edit
https://docs.google.com/document/d/1Gm_nfg7z4ints0zXTZYjQ0WuC3iJzbhpQ5rTgh24nVM/edit
https://docs.google.com/document/d/1Gm_nfg7z4ints0zXTZYjQ0WuC3iJzbhpQ5rTgh24nVM/edit
https://docs.google.com/document/d/1Gm_nfg7z4ints0zXTZYjQ0WuC3iJzbhpQ5rTgh24nVM/edit
https://docs.google.com/document/d/1Gm_nfg7z4ints0zXTZYjQ0WuC3iJzbhpQ5rTgh24nVM/edit
https://docs.google.com/document/d/1RpOVlQpYsVfcQcGs7kewjM3Ine_61ad_fvYQ7X3CQgY/edit
https://docs.google.com/document/d/1RpOVlQpYsVfcQcGs7kewjM3Ine_61ad_fvYQ7X3CQgY/edit
https://docs.google.com/document/d/1RpOVlQpYsVfcQcGs7kewjM3Ine_61ad_fvYQ7X3CQgY/edit
https://docs.google.com/document/d/1obEZmejmv2BxVZX6O6CGaREtIhj3SHTvB-epdz0lGa4/edit
https://docs.google.com/document/d/1obEZmejmv2BxVZX6O6CGaREtIhj3SHTvB-epdz0lGa4/edit
https://docs.google.com/document/d/1obEZmejmv2BxVZX6O6CGaREtIhj3SHTvB-epdz0lGa4/edit
https://docs.google.com/document/d/1obEZmejmv2BxVZX6O6CGaREtIhj3SHTvB-epdz0lGa4/edit


Куратор Замовник 

(установа, 
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закупівлі 
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Департамент 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

ВК ВМР 

(КЗ «Вараський 

молодіжний центр) 

Н.Петрович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Печиво 

«Асортимент» 

 3 кг 127,00 381,00  Погоджено 

21. Цукерки 

«Святковий» 

0,5 кг/ 

Волин. 

солодощі 

8 шт 115,00 920,00 + Погоджено 

22. Печиво 

«Арізона» 

4 кг 111,00 444,00 + Погоджено 

23. Апельсини 03220000-9 

Овочі, фрукти та 

горіхи 

 

20 кг 47,00 940,00 + Для якісного проведення 

кінофестивалю 

(300 осіб загальна к-ть учасників) 

Погоджено 

24. Яблука 

«Айдаред» 

40 кг 14,00 560,00 1 проп Погоджено 

25. Банани 20 кг 50,00 1000,00 + Погоджено 

26. Ватман А1 30190000-7 

Офісне 

устаткування та 

приладдя різне 

різне 

 

20 шт 10,00 200,00 + Для реалізації заходу, з метою 

розвитку емоційної сфери учасників 

.(300 осіб загальна к-ть учасників) 

Погоджено 

27. Ватман А2 20 шт 5,00 100,00 + Для групової роботи під час 

кінофестивалю, як елементу 

кінотерапії (300 осіб загальна к-ть 

учасників) 

Погоджено 

28. Маркер 

текстовиділь-

ник 

25 шт 20,00 500,00 + Для групової роботи під час 

кінофестивалю, як елементу 

кінотерапії. 

Погоджено 

29. Маркер 

перманентний 

20 шт 18,00 360,00 + Для реалізації заходу, з метою 

розвитку емоційної сфери учасників. 

Погоджено 

30. Набір 

маркерів для 

фліпчарту, 4 

шт. 

10 уп 55,00 550,00 + Для ефективної реалізації заходу, що 

має на меті 

нормалізувати психоемоційний стан  

учасників заходу (300 осіб загальна 

к-ть учасників) 

Погоджено 

31. Скріпки 10 уп 9,5 95,00 + Для ефективної реалізації заходу, що 

має на меті 

нормалізувати психоемоційний стан  

учасників заходу 

Погоджено 

https://docs.google.com/document/d/1_PRguQFAUJq1F9DPVld5Ea7xsP-SvlaIpArHKQncRhg/edit
https://docs.google.com/document/d/1_PRguQFAUJq1F9DPVld5Ea7xsP-SvlaIpArHKQncRhg/edit
https://docs.google.com/document/d/1_PRguQFAUJq1F9DPVld5Ea7xsP-SvlaIpArHKQncRhg/edit
https://docs.google.com/document/d/1_PRguQFAUJq1F9DPVld5Ea7xsP-SvlaIpArHKQncRhg/edit
https://docs.google.com/document/d/1_PRguQFAUJq1F9DPVld5Ea7xsP-SvlaIpArHKQncRhg/edit
https://docs.google.com/document/d/1_PRguQFAUJq1F9DPVld5Ea7xsP-SvlaIpArHKQncRhg/edit
https://docs.google.com/document/d/1_PRguQFAUJq1F9DPVld5Ea7xsP-SvlaIpArHKQncRhg/edit
https://docs.google.com/document/d/1BxV9MZ_DQnurdkr49B5NxVKh_1qHzcdQoDwebfpLPVk/edit
https://docs.google.com/document/d/1BxV9MZ_DQnurdkr49B5NxVKh_1qHzcdQoDwebfpLPVk/edit
https://docs.google.com/document/d/1zY17WYrIajP2WPbv0XsKyUNuBYfX2gXw-kHuw5seG-k/edit
https://docs.google.com/document/d/1zY17WYrIajP2WPbv0XsKyUNuBYfX2gXw-kHuw5seG-k/edit
https://docs.google.com/document/d/1zY17WYrIajP2WPbv0XsKyUNuBYfX2gXw-kHuw5seG-k/edit
https://docs.google.com/document/d/1zY17WYrIajP2WPbv0XsKyUNuBYfX2gXw-kHuw5seG-k/edit
https://docs.google.com/document/d/1zY17WYrIajP2WPbv0XsKyUNuBYfX2gXw-kHuw5seG-k/edit
https://docs.google.com/document/d/1qrPrSZqrdi7ikJE_wWL9CmcgV_nsP8GwyCk9dqiCU9s/edit
https://docs.google.com/document/d/1qrPrSZqrdi7ikJE_wWL9CmcgV_nsP8GwyCk9dqiCU9s/edit
https://docs.google.com/document/d/1BsKaBhR26loV-_eyVKDqa4uoWkIaaf167fhrlhpP5mI/edit
https://docs.google.com/document/d/1sGS7Ue-c_z0Syo73QxelaZfs7_-THECNCjVq1zddKB0/edit
https://docs.google.com/document/d/1sGS7Ue-c_z0Syo73QxelaZfs7_-THECNCjVq1zddKB0/edit
https://docs.google.com/document/d/1xSdBshmdRy65WeUFjwsIQvNvsHWGdwoN4RB-7G0DFxc/edit
https://docs.google.com/document/d/1SnGYSlnWmqDQ6zrHxLm11-WNLe7d3NXJQmaOUJTUqO0/edit
https://docs.google.com/document/d/1aAIGKncvJqsnKDS-TSQz-FCwvqz6MiW4xRFm0K_3DPU/edit
https://docs.google.com/document/d/1hcQCmeZUVqkIkwf2LTCSjdy3eQSiQg9F2kqPkPM4teM/edit
https://docs.google.com/document/d/1hcQCmeZUVqkIkwf2LTCSjdy3eQSiQg9F2kqPkPM4teM/edit
https://docs.google.com/document/d/1hcQCmeZUVqkIkwf2LTCSjdy3eQSiQg9F2kqPkPM4teM/edit
https://docs.google.com/document/d/1h4sVz5P8_9soUUkamdxfu34lLuFmQVkzb7pNzi0EPNE/edit
https://docs.google.com/document/d/1h4sVz5P8_9soUUkamdxfu34lLuFmQVkzb7pNzi0EPNE/edit
https://docs.google.com/document/d/1rplLc59tFXLBP1j40RM0fZDUNIecdEA50dfALPnALYY/edit
https://docs.google.com/document/d/1rplLc59tFXLBP1j40RM0fZDUNIecdEA50dfALPnALYY/edit
https://docs.google.com/document/d/1sKwCba-E7mbvxaJMJYVtHd9jq_wfzzakkJFw2OSmDH8/edit


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 

Рішення 

ЕР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Департамент 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

ВК ВМР 

(КЗ «Вараський 

молодіжний центр) 

Н.Петрович 

32. Ручка 30 шт 10,00 300,00 + Для групової роботи під час 

кінофестивалю, як елементу 

кінотерапії (300 осіб загальна к-ть 

учасників) 

Погоджено 

33. Картон 

двосторонній 

100 шт 2,5 250,00 + Для реалізації заходу, з метою 

розвитку емоційної сфери учасників. 

Погоджено 

34. Папір 

двосторонній 

100 шт 1,5 150,00 + Для ефективної реалізації заходу, що 

має на меті 

нормалізувати психоемоційний стан  

учасників заходу 

Погоджено 

35. Набір 

кольорових 

олівців 

12 кольорів 

5 уп 75,00 375,00 1 проп Для реалізації заходу, з метою 

розвитку емоційної сфери учасників. 

Погоджено 

36. Набір 

кольорових 

олівців 

6 кольорів 

воскових 

10 уп 13,00 130,00 + Для групової роботи під час 

кінофестивалю, як елементу 

кінотерапії. 

Погоджено 

37. Блокнот 

А5, 96 аркушів 

20 шт 45,00 900,00 + Для ефективної реалізації заходу, що 

має на меті нормалізувати 

психоемоційний стан  учасників 

заходу (300 осіб загальна к-ть 

учасників) 

Погоджено 

38. Блокнот А6 10 шт 39,00 390,00 + Для реалізації заходу, з метою 

розвитку емоційної сфери учасників. 

(300 осіб загальна к-ть учасників) 

Погоджено 

39. Набір 

картону 

10 уп 24,00 240,00 + Погоджено 

40. Набір 

паперу 

20 уп 18,00 360,00 + Для групової роботи під час 

кінофестивалю, як елементу 

кінотерапії (300 осіб загальна к-ть 

учасників) 

Погоджено 

Департамент 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

41. Адміністру-

вання 

програмного 

забезпечення 

72260000-5 1 послуга 2735,00 2735,00  Для продовження користування 

ліцензійним програмним продуктом 

аналітично-інформаційної системи 

Погоджено 

https://docs.google.com/document/d/1_PRguQFAUJq1F9DPVld5Ea7xsP-SvlaIpArHKQncRhg/edit
https://docs.google.com/document/d/1_PRguQFAUJq1F9DPVld5Ea7xsP-SvlaIpArHKQncRhg/edit
https://docs.google.com/document/d/1_PRguQFAUJq1F9DPVld5Ea7xsP-SvlaIpArHKQncRhg/edit
https://docs.google.com/document/d/1_PRguQFAUJq1F9DPVld5Ea7xsP-SvlaIpArHKQncRhg/edit
https://docs.google.com/document/d/1_PRguQFAUJq1F9DPVld5Ea7xsP-SvlaIpArHKQncRhg/edit
https://docs.google.com/document/d/1_PRguQFAUJq1F9DPVld5Ea7xsP-SvlaIpArHKQncRhg/edit
https://docs.google.com/document/d/1_PRguQFAUJq1F9DPVld5Ea7xsP-SvlaIpArHKQncRhg/edit
https://docs.google.com/document/d/1LHArsOu-qROfBbhTXMYlveeCLDBDzJaLttuaaRwbLQY/edit
https://docs.google.com/document/d/1MsQiRB_-4-cE6g1JKiqjFfen31FSvHoKsfJ3nn98bFw/edit
https://docs.google.com/document/d/1MsQiRB_-4-cE6g1JKiqjFfen31FSvHoKsfJ3nn98bFw/edit
https://docs.google.com/document/d/1ljz75PzGsd2lFTaFxnOeye8WCKj2S-oX8QMxtWu7iW0/edit
https://docs.google.com/document/d/1ljz75PzGsd2lFTaFxnOeye8WCKj2S-oX8QMxtWu7iW0/edit
https://docs.google.com/document/d/1kG1Q6UDsjto9mtaYvm8ZNnk3zFZutoMln98y3fpQC60/edit
https://docs.google.com/document/d/1kG1Q6UDsjto9mtaYvm8ZNnk3zFZutoMln98y3fpQC60/edit
https://docs.google.com/document/d/1kG1Q6UDsjto9mtaYvm8ZNnk3zFZutoMln98y3fpQC60/edit
https://docs.google.com/document/d/1kG1Q6UDsjto9mtaYvm8ZNnk3zFZutoMln98y3fpQC60/edit
https://docs.google.com/document/d/1ywzpouM3Vx5lODBA9GTKHELph7LCLKqL_fDH0w3Mx4s/edit
https://docs.google.com/document/d/1ywzpouM3Vx5lODBA9GTKHELph7LCLKqL_fDH0w3Mx4s/edit
https://docs.google.com/document/d/1ywzpouM3Vx5lODBA9GTKHELph7LCLKqL_fDH0w3Mx4s/edit
https://docs.google.com/document/d/1ywzpouM3Vx5lODBA9GTKHELph7LCLKqL_fDH0w3Mx4s/edit
https://docs.google.com/document/d/1DIkFZQVUbp5mYF-cmLtY4MuMRdS-rBl5ukpHoLYdcsQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1DIkFZQVUbp5mYF-cmLtY4MuMRdS-rBl5ukpHoLYdcsQ/edit
https://docs.google.com/document/d/132AjGVMspNISNB49ZtZz9C__V13cAF_VuyfCQEJb1u0/edit
https://docs.google.com/document/d/1IHR1L0b8TAudozB8uLaHsu8kGeKltMPMdXPat5IAZuM/edit
https://docs.google.com/document/d/1IHR1L0b8TAudozB8uLaHsu8kGeKltMPMdXPat5IAZuM/edit
https://docs.google.com/document/d/1__fPmwunsOlfLNRVeEoU6lkscnZ7xYBQcDNvzjVwnjk/edit
https://docs.google.com/document/d/1__fPmwunsOlfLNRVeEoU6lkscnZ7xYBQcDNvzjVwnjk/edit
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ЕР 
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ВК ВМР 

(Бухгалтерія) 

(«АІС Місцеві 

бюджети рівня 

розпорядника 

бюджетних 

коштів») 

«Місцеві бюджети рівня 

розпорядника бюджетних коштів» 

Виконавець має авторські права на 

зазначене програмне забезпечення, 

тому провести аналіз цін немає 

можливості. Порівняно з минулим 

роком ціна не змінилася. 

Департамент 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

ВК ВМР (Дитяча 

бібліотека) 

42. Охорона 

об’єкту та 

майна 

замовника 

(7 місяців) 

79710000-4 1 послуга 1945,00 13615,00  Для забезпечення охорони Вараської 

міської бібліотеки для 

дітей(охоронної сигналізації м-н 

Будівельників 25/4) 

Переоформлення вже укладених 

договорів у зв’язку з реорганізацією 

Виконавця. Зміна виконавця не є 

доцільною так як потребує 

додаткових витрат на встановлення 

та монтаж систем охоронної 

сигналізації та відеоспостереження. 

(Попередньо такі кошти не 

закладалися в кошториси 

підпорядкованих установ) 
(переукладання договору у зв’язку з 

реорганізацією ППФ Імбекс) 

Погоджено 

(з враху-

ванням 

можливос-

ті розір-

вати дого-

вір в одно-

сторонньо-

му 

порядку) 

Департамент 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

ВК ВМР (Вараська 

міська публічна 

бібліотека) 

43. Охорона 

об’єкту та 

майна 

замовника 

(7 місяців) 

79710000-4 1 послуга 1206,00 8442,00  Для забезпечення охорони Вараської 

міської публічної бібліотеки 

(охоронної сигналізації м-н 

Перемоги 23 )  

(переукладання договору у зв’язку з 

реорганізацією ППФ Імбекс) 

Департамент 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

ВК ВМР (Центр 

дозвілля) 

44. Охорона 

об’єкту та 

майна 

замовника 

(7 місяців) 

79710000-4 1 послуга 2255,00 15785,00  Для забезпечення охорони та 

відеоспостереження у Центрі 

дозвілля (охоронна сигналізація та 

відеонагляд м-н Будівельників 2а) 

(переукладання договору у зв’язку з 

реорганізацією ППФ Імбекс) 
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Департамент 

культури, туризму, 

молоді та спорту 

ВК ВМР 

(Заболоттівський 

будинок культури) 

45. Розподіл 

води 

(постачання 

холодної води ) 

65110000-7 317 м3 19,764 6265,19  Укладання додаткових угод до 

договорів з РАЕС на збільшення 

обсягів водопостачання та 

водовідведення  у зв’язку зі 

збільшенням споживання води в 

підпорядкованій установі 

Погоджено 

46. Послуги з 

відведення 

стічних вод 

90450000-6 317 м3 49,02 15539,34  Погоджено 

О.Мен-

зул 

Відділ ДАБК ВК 

ВМР 

(І.Мічуда) 

47. Технічне 

обслуговуван-

ня і ремонт 

офісної техніки 

50310000-1 

 

6 послуга 150,00 900,00  Заправка трьох основних та трьох 

додаткових  катриджів до принтерів 

Погоджено 

48. Послуги 

пов’язані з 

програмним 

забезпеченням 

72260000-5 1 послуга 1200,00 1200,00  Програмне забезпечення «M.E.Doc» Погоджено 

49. Послуги з 

обробки даних 

48730000-4 3 послуга 166,00 498,00  Формування сертифікатів  відкритих 

ключів (печатка, 

начальник,бухгалтер) 

Погоджено 

Р.Хон-

дока 

Служба у справах 

дітей ВК ВМР 

(А.Ільїна) 

50. Послуги по 

заправці і 

відновленню 

картриджів до 

друкуючих 

пристроїв 

50310000-1 

Технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної 

техніки 

1 послуга 850,00 1450,00 + Заправка картриджа типу Kyocera 

m2135dn 

Погоджено 

4 послуга 150,00 + Орієнтована кількість заправок і 

відновлень до кінця серпня 2022 

року 

Погоджено 

51. Постачання 

пакетів 

оновлення до 

комп’ютерної 

програми 

«M.E.DOC» 

48310000-4 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

створення 

документів 

1  послуга 1200,00 1200,00 1 проп Програма використовується для 

подання звітності до контролюючих 

органів 

Погоджено 

Д.Сте- 

цюк 

Управління освіти 

ВК ВМР 

(ДНЗ №4) 

(О.Корень) 

52. Послуги з 

аварійного 

ремонту 

санітарно – 

технічних 

систем 

45330000-9 

Водопровідні та 

санітарно – 

технічні роботи 

1 послуга 28 304,90 28 304,90 + Неможливість самостійно усунути 

недоліки.   

Погоджено 

https://docs.google.com/document/d/1IwAvjD-yWbSaTWHV0RGchPnkVB-bfkSiMN39XcZcRhQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1IwAvjD-yWbSaTWHV0RGchPnkVB-bfkSiMN39XcZcRhQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1IwAvjD-yWbSaTWHV0RGchPnkVB-bfkSiMN39XcZcRhQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1IwAvjD-yWbSaTWHV0RGchPnkVB-bfkSiMN39XcZcRhQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1IwAvjD-yWbSaTWHV0RGchPnkVB-bfkSiMN39XcZcRhQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1IwAvjD-yWbSaTWHV0RGchPnkVB-bfkSiMN39XcZcRhQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1IwAvjD-yWbSaTWHV0RGchPnkVB-bfkSiMN39XcZcRhQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1_RD9pTwJxdUDsf2UfpQkvoWIFGGfIfPNAhgKr9-BBY4/edit
https://docs.google.com/document/d/1_RD9pTwJxdUDsf2UfpQkvoWIFGGfIfPNAhgKr9-BBY4/edit
https://docs.google.com/document/d/1_RD9pTwJxdUDsf2UfpQkvoWIFGGfIfPNAhgKr9-BBY4/edit
https://docs.google.com/document/d/1_RD9pTwJxdUDsf2UfpQkvoWIFGGfIfPNAhgKr9-BBY4/edit
https://docs.google.com/document/d/1khlo2blWXDYzJnJ9IEKJBS9dIv1hW3FoCliWVODlGz0/edit
https://docs.google.com/document/d/1khlo2blWXDYzJnJ9IEKJBS9dIv1hW3FoCliWVODlGz0/edit
https://docs.google.com/document/d/1khlo2blWXDYzJnJ9IEKJBS9dIv1hW3FoCliWVODlGz0/edit
https://docs.google.com/document/d/1khlo2blWXDYzJnJ9IEKJBS9dIv1hW3FoCliWVODlGz0/edit
https://docs.google.com/document/d/1kr3yRyWbVR7aqCcvfNQAxnfvhqfOoNx0D6q2gXnSC5o/edit
https://docs.google.com/document/d/1kr3yRyWbVR7aqCcvfNQAxnfvhqfOoNx0D6q2gXnSC5o/edit
https://docs.google.com/document/d/1PjGdNIsuA-QCx5P6OQO-J_cCtYo3_rGUuzGdwrkWC1I/edit
https://docs.google.com/document/d/1PjGdNIsuA-QCx5P6OQO-J_cCtYo3_rGUuzGdwrkWC1I/edit
https://docs.google.com/document/d/1PjGdNIsuA-QCx5P6OQO-J_cCtYo3_rGUuzGdwrkWC1I/edit
https://docs.google.com/document/d/1PjGdNIsuA-QCx5P6OQO-J_cCtYo3_rGUuzGdwrkWC1I/edit
https://docs.google.com/document/d/1PjGdNIsuA-QCx5P6OQO-J_cCtYo3_rGUuzGdwrkWC1I/edit
https://docs.google.com/document/d/1PjGdNIsuA-QCx5P6OQO-J_cCtYo3_rGUuzGdwrkWC1I/edit
https://docs.google.com/document/d/1LSk--_wg2mZ1DJ8zHpIK_Omz-ZYu6PsOq78oyXu0CkM/edit
https://docs.google.com/document/d/1LSk--_wg2mZ1DJ8zHpIK_Omz-ZYu6PsOq78oyXu0CkM/edit
https://docs.google.com/document/d/1LSk--_wg2mZ1DJ8zHpIK_Omz-ZYu6PsOq78oyXu0CkM/edit
https://docs.google.com/document/d/1LSk--_wg2mZ1DJ8zHpIK_Omz-ZYu6PsOq78oyXu0CkM/edit
https://docs.google.com/document/d/1LSk--_wg2mZ1DJ8zHpIK_Omz-ZYu6PsOq78oyXu0CkM/edit
https://docs.google.com/document/d/1LSk--_wg2mZ1DJ8zHpIK_Omz-ZYu6PsOq78oyXu0CkM/edit
https://docs.google.com/document/d/1EgJrrxafmHV5ueSbX1MBHSoKVdSqZ87M4Qw2G9yYluQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1EgJrrxafmHV5ueSbX1MBHSoKVdSqZ87M4Qw2G9yYluQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1EgJrrxafmHV5ueSbX1MBHSoKVdSqZ87M4Qw2G9yYluQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1EgJrrxafmHV5ueSbX1MBHSoKVdSqZ87M4Qw2G9yYluQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1EgJrrxafmHV5ueSbX1MBHSoKVdSqZ87M4Qw2G9yYluQ/edit
https://docs.google.com/document/d/1EgJrrxafmHV5ueSbX1MBHSoKVdSqZ87M4Qw2G9yYluQ/edit
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МАЦ Обгрунтування необхідності 

проведення в умовах воєнного стану 

Рішення 

ЕР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Пропозиції 

додаються. 

Управління освіти 

ВК ВМР 

(ДНЗ) 

53. Свіжі 

огірки 

 (3 місяці)  

Пропозиції 

додаються. 

03220000-9 

Овочі, фрукти, 

горіхи 

450 

 

кг 35 15750,00 + Для урізноманітнення дитячого 

харчування закладів дошкільної 

освіти.  

Погоджено 

Управління освіти 

ВК ВМР 

(ДНЗ 5, 7, 11, 12) 

 

 

 

 

 

 

 

54. Миючі 

засоби та засоби 

для чищення (на 

1 місяць): 

 

Пральний 

порошок «Blitz» 

авт.(10кг) 

 

Мило 

господарське   

 

Чистячий засіб 

«Гала» 

39890000-9 

Продукція для 

чищення 

 

 

 

 

 

 4 

 

 

 

188 

 

 

   34 

. 

 

 

  

 

уп.  

 

 

 

 шт 

 

  

шт 

 

 

 

 

 

270,06 

 

 

 

13,50 

 

 

31,50 

 

 

 

 

 

 

1080,24 

 

 

 

2538,00 

 

 

1071,00 

1 проп Для дотримання гігієни та 

санітарних норм в закладах 

дошкільної освіти.  

 

 

Погоджено 

Р.Хон-

дока 

КНП ВМР 

«Вараський 

ЦПМД» 

(Ж.Мирончук) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55. Послуги з 

проведення 

експертизи 

кошторисної 

документації 

робочого 

проекту 

«Капітальний 

ремонт 

Сопачівської 

амбулаторії 

загальної 

практики 

сімейної 

медицини за 

адресою: вул. 

71310000-4 

Консультаційні 

послуги у галузях 

інженерії та 

будівництва 

1 послуга 6 331,03 6 331,03 1 проп Послуги закуповуються щоб 

провести експертизу кошторисної 

документації робочого проекту 

«Капітальний ремонт Сопачівської 

амбулаторії загальної практики 

сімейної медицини за адресою: вул. 

Центральна, 18А, с. Сопачів, 

Вараський район, Рівненська 

область».  

Дану послугу виконує  

ФОП Соя Людмила Борисівна 

Погоджено 

https://docs.google.com/document/d/1JDG61NbxkWrMD8QNF5LBUQb1wwASU8dwAVjnYUTeYXA/edit
https://docs.google.com/document/d/1JDG61NbxkWrMD8QNF5LBUQb1wwASU8dwAVjnYUTeYXA/edit
https://docs.google.com/document/d/1JDG61NbxkWrMD8QNF5LBUQb1wwASU8dwAVjnYUTeYXA/edit
https://docs.google.com/document/d/1JDG61NbxkWrMD8QNF5LBUQb1wwASU8dwAVjnYUTeYXA/edit
https://docs.google.com/document/d/1JDG61NbxkWrMD8QNF5LBUQb1wwASU8dwAVjnYUTeYXA/edit
https://docs.google.com/document/d/1zsCtUC6xkiCHjtRspF4kXJZ-kxOsKqphbEMwGgCLuQg/edit
https://docs.google.com/document/d/1zsCtUC6xkiCHjtRspF4kXJZ-kxOsKqphbEMwGgCLuQg/edit
https://docs.google.com/document/d/1zsCtUC6xkiCHjtRspF4kXJZ-kxOsKqphbEMwGgCLuQg/edit
https://docs.google.com/document/d/1zsCtUC6xkiCHjtRspF4kXJZ-kxOsKqphbEMwGgCLuQg/edit
https://docs.google.com/document/d/1zsCtUC6xkiCHjtRspF4kXJZ-kxOsKqphbEMwGgCLuQg/edit
https://docs.google.com/document/d/1zsCtUC6xkiCHjtRspF4kXJZ-kxOsKqphbEMwGgCLuQg/edit
https://docs.google.com/document/d/1zsCtUC6xkiCHjtRspF4kXJZ-kxOsKqphbEMwGgCLuQg/edit
https://docs.google.com/document/d/1zsCtUC6xkiCHjtRspF4kXJZ-kxOsKqphbEMwGgCLuQg/edit
https://docs.google.com/document/d/1zsCtUC6xkiCHjtRspF4kXJZ-kxOsKqphbEMwGgCLuQg/edit
https://docs.google.com/document/d/1zsCtUC6xkiCHjtRspF4kXJZ-kxOsKqphbEMwGgCLuQg/edit
https://docs.google.com/document/d/1zsCtUC6xkiCHjtRspF4kXJZ-kxOsKqphbEMwGgCLuQg/edit
https://docs.google.com/document/d/1zsCtUC6xkiCHjtRspF4kXJZ-kxOsKqphbEMwGgCLuQg/edit
https://docs.google.com/document/d/1zsCtUC6xkiCHjtRspF4kXJZ-kxOsKqphbEMwGgCLuQg/edit
https://docs.google.com/document/d/1zsCtUC6xkiCHjtRspF4kXJZ-kxOsKqphbEMwGgCLuQg/edit
https://docs.google.com/document/d/1dMW5FKNjjaB8zSDQgieHVhpAzHKJF8KHcKsGne2fmAo/edit
https://docs.google.com/document/d/1dMW5FKNjjaB8zSDQgieHVhpAzHKJF8KHcKsGne2fmAo/edit
https://docs.google.com/document/d/1dMW5FKNjjaB8zSDQgieHVhpAzHKJF8KHcKsGne2fmAo/edit
https://docs.google.com/document/d/1dMW5FKNjjaB8zSDQgieHVhpAzHKJF8KHcKsGne2fmAo/edit
https://docs.google.com/document/d/1dMW5FKNjjaB8zSDQgieHVhpAzHKJF8KHcKsGne2fmAo/edit
https://docs.google.com/document/d/1dMW5FKNjjaB8zSDQgieHVhpAzHKJF8KHcKsGne2fmAo/edit
https://docs.google.com/document/d/1dMW5FKNjjaB8zSDQgieHVhpAzHKJF8KHcKsGne2fmAo/edit
https://docs.google.com/document/d/1dMW5FKNjjaB8zSDQgieHVhpAzHKJF8KHcKsGne2fmAo/edit
https://docs.google.com/document/d/1dMW5FKNjjaB8zSDQgieHVhpAzHKJF8KHcKsGne2fmAo/edit
https://docs.google.com/document/d/1dMW5FKNjjaB8zSDQgieHVhpAzHKJF8KHcKsGne2fmAo/edit
https://docs.google.com/document/d/1dMW5FKNjjaB8zSDQgieHVhpAzHKJF8KHcKsGne2fmAo/edit
https://docs.google.com/document/d/1dMW5FKNjjaB8zSDQgieHVhpAzHKJF8KHcKsGne2fmAo/edit
https://docs.google.com/document/d/1dMW5FKNjjaB8zSDQgieHVhpAzHKJF8KHcKsGne2fmAo/edit
https://docs.google.com/document/d/1dMW5FKNjjaB8zSDQgieHVhpAzHKJF8KHcKsGne2fmAo/edit
https://docs.google.com/document/d/1dMW5FKNjjaB8zSDQgieHVhpAzHKJF8KHcKsGne2fmAo/edit
https://docs.google.com/document/d/1dMW5FKNjjaB8zSDQgieHVhpAzHKJF8KHcKsGne2fmAo/edit


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 

Рішення 

ЕР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
КНП ВМР 

«Вараський 

ЦПМД» 

(Ж.Мирончук) 

Центральна, 

18А, с. Сопачів, 

Вараський 

район, 

Рівненська 

область» 

56. 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 

 

 

Відкласти 

(винести 

на 

наступне 

засідання) 

Р.Хон-

дока 

КНП ВМР 

«Вараська 

багатопрофільна 

лікарня» 

(Т.Латишенко) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57. Сумісний 

картридж G&G 

for Xerox 

Phaser 

3020/WC3025 

30120000-6 

Фотокопіювальне 

та поліграфічне 

обладнання для 

офсетного друку 

2 шт 1300,00 2600,00  Для забезпечення нагальної потреби 

та безперебійної роботи оргтехніки 

(два змінних картриджа на період 

заправки основних)  

Погоджено 

58. Столик 

медсестри 

СМС 

33190000-8 

Медичне 

обладнання та 

вироби медичного 

призначення різні 

1 шт 3684,00 3684,00 + Для забезпечення роботи відділення 

гемодіалізу 

Погоджено 

59. Бланідас 

софт дез. 5л. 

24455000-8 

Дезинфекційні 

засоби 

1 шт 320,00 320,00 - Для проведення заходів дезінфекції Погоджено 

60. Лікарські 

засоби: 

ПАБАЛ – 

розчин для 

ін’єкцій  

33600000-6 

Фармацевтична 

продукція 

 

2 уп 4258,62 8517,24 - Для забезпечення роботи лікарні 

(стаціонарні відділення) 

Погоджено 

61. Набір для 

поточного 

ремонту 

34330000-99 

1. Прокладка 

клапана кришки 

Волга 406дв, 

 

2 

 

 

 

шт 

 

 

 

95,00 

 

 

 

190,00 

 

 

- Проведення поточного ремонту та 

заміна розхідних матеріалів а 

автомобілі ГАЗ.  

Погоджено 

https://docs.google.com/document/d/1dMW5FKNjjaB8zSDQgieHVhpAzHKJF8KHcKsGne2fmAo/edit
https://docs.google.com/document/d/1dMW5FKNjjaB8zSDQgieHVhpAzHKJF8KHcKsGne2fmAo/edit
https://docs.google.com/document/d/1dMW5FKNjjaB8zSDQgieHVhpAzHKJF8KHcKsGne2fmAo/edit
https://docs.google.com/document/d/1dMW5FKNjjaB8zSDQgieHVhpAzHKJF8KHcKsGne2fmAo/edit
https://docs.google.com/document/d/1dMW5FKNjjaB8zSDQgieHVhpAzHKJF8KHcKsGne2fmAo/edit
https://docs.google.com/document/d/1dMW5FKNjjaB8zSDQgieHVhpAzHKJF8KHcKsGne2fmAo/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/10lDNg1mbQ_AgUrwp6gGPF9ZIRJSbCbOOtLAM62ELH74/edit
https://docs.google.com/document/d/10lDNg1mbQ_AgUrwp6gGPF9ZIRJSbCbOOtLAM62ELH74/edit
https://docs.google.com/document/d/10lDNg1mbQ_AgUrwp6gGPF9ZIRJSbCbOOtLAM62ELH74/edit
https://docs.google.com/document/d/10lDNg1mbQ_AgUrwp6gGPF9ZIRJSbCbOOtLAM62ELH74/edit
https://docs.google.com/document/d/10lDNg1mbQ_AgUrwp6gGPF9ZIRJSbCbOOtLAM62ELH74/edit
https://docs.google.com/document/d/161T1d3H6jPuNJaB04TDMcnPiVP6Y2ZdVBBt2CO6wDyQ/edit
https://docs.google.com/document/d/161T1d3H6jPuNJaB04TDMcnPiVP6Y2ZdVBBt2CO6wDyQ/edit
https://docs.google.com/document/d/161T1d3H6jPuNJaB04TDMcnPiVP6Y2ZdVBBt2CO6wDyQ/edit


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 

Рішення 

ЕР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
КНП ВМР 

«Вараська 

багатопрофільна 

лікарня» 

(Т.Латишенко) 

автомобіля 

ГАЗ 2705 

2. Гідро 

компенсатор 3302, 

3. Шланг для 

забора топлива 

(груша, 

Рем-кт свічного 

колодця; 

09210000-4 

1. Тосол МФК 

(Nordway -40 10л), 

2. Масло Yukoil 

Dynamik 10/40 4л 

бенз. (SF/CC), 

3. Масло Yukoil 

Dynamik 10/40 4л 

бенз. (SF/CC) 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

 

1 

к-т 

 

шт 

 

 

к-т 

 

 

шт 

 

шт 

 

 

шт 

750,00 

 

95,00 

 

 

25,00 

 

 

350,00 

 

480,00 

 

 

580,00 

 

1500,00 

 

95,00 

 

 

50,00 

 

 

350,00 

 

480,00 

 

 

580,00 

 

Закупівля проводиться в ФОП 

Поченюк Т.А. – підприємець 

місцевий у вартість товару входить 

безкоштовна послуга по заміні та 

економимо на доставці. 

62. Шовний 

матеріал: 

Полігліколід 

ПГА різного 

виду, розміру 

та діаметра 

33140000-3  

Медичні 

матеріали 

950 шт в асорти-

менті 

6321,00 - Для забезпечення потреб відділень 

лікарні, в основному операційні, 

реанімація, хірургія, травматологія, 

пологовий  

Погоджено 

63. Послуга по 

обслуговуван-

ню програми 

«Доктор 

Елекс» - 

технічне 

обслуговуван-

ня 

72250000-2 

Послуги, пов’язані 

із системами та 

підтримкою 

 

1 послуга 76800,00 76800,00 - Послуга з системного 

обслуговування: технічна підтримка 

64-х робочих місць медичної 

інформаційної системи. Вартість 

послуги – річна.   

Погоджено 

С.Дене-

га 

Відділ 

інформаційних 

технологій ВК 

ВМР 

(І.Кущик) 

 

 

64. Послуги по 

розміщенню 

веб-сайту 

varash-

rada.gov.ua  

("Хостинг") на 

сервері 

72410000-7 

Послуги 

провайдерів; 

послуги з веб-

хостингу 

1 послуга 5309,77 5309,77 - Необхідно для функціонування 

офіційного сайту Вараської міської 

ради та її виконавчого комітету 

Погоджено 



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 

Рішення 

ЕР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Відділ 

інформаційних 

технологій ВК 

ВМР 

(І.Кущик) 

65. Комплекту-

ючі до ПК та 

витратні 

матеріали до 

офісної техніки 

Відповідно до переліку 31850,00 + Необхідно для ремонту та 

обслуговування комп’ютерної та 

офісної техніки, локальної мережі 

Погоджено 

Р.Хон-

дока 

Вараський міський 

центр комплексної 

реабілітації для 

осіб з інвалідністю 

імені 

З.А.Матвієнко 

(Н.Федінчик) 

66. Медичні 

матеріали 

33140000-3 

Медичні 

матеріали 

222 штук в асорти-

менті 

3 490,95 1 проп Для проведення фітотерапевтичних 

процедур отримувачам послуг, для 

комплектації аптечки закладу. 

Погоджено 

67. Медикаме-

нти 

33600000-6 

Фармацевтична 

продукція 

300 штук в асорти-

менті 

9 207,65 + Для проведення фітотерапевтичних 

процедур отримувачам послуг, для 

комплектації аптечки закладу.  

Погоджено 

68. Пульсокси-

метр 

33120000-7 

Системи 

реєстрації 

медичної 

інформації та 

дослідне 

обладнання 

1 штук 241,91 241,91 1 проп Відповідно до  Примірного переліку 

медичних виробів, лікарських 

засобів та інших матеріалів, які 

повинні бути у складі медичної 

укладки для надання медичної 

допомоги у медичному пункті 

закладу освіти» 

Погоджено 

69. Дезінфек-

ційний розчин 

33740000-9 Засоби 

для догляду за 

руками та нігтями 

40 упаковок 131,45 5 258,08 1 проп Відповідно до  Примірного переліку 

медичних виробів, лікарських 

засобів та інших матеріалів, які 

повинні бути у складі медичної 

укладки для надання медичної 

допомоги у медичному пункті 

закладу освіти» 

Погоджено 

70. Парафін, 

озокерит 

09220000-7 

Вазелін і парафіни 

нафтові та 

спеціальні 

бензини 

59 упаковок в асорти-

менті 

4 977,34 1 проп Для проведення процедур 

отримувачам послуг. 

Погоджено 

Р.Хон-

дока 

Департамент 

соціального 

захисту та гідності 

ВК ВМР 

(С.Осадчук) 

 

 

71. Послуги з 

обробки даних, 

видачі 

сертифікатів та 

їх 

обслуговуван-

72310000-1 

Послуги з обробки 

даних 

1 послуга 498,00  498,00 - Закуповується у зв’язку із 

закінченням терміну дії 

попереднього КЕП.  Програмний 

комплекс «Варта» з правом 

використання до закінчення терміну 

дії кваліфікованого сертифікату 

електронного підпису, обробка 

Погоджено 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F--4Q46kK78RxRPXe4MNKvHiqqQ0sPDK/edit#gid=403038036
https://docs.google.com/document/d/1CFwyfROwnzg8Xc5Lj6vq2y0ASOLHv4g3qAjB87whZ-U/edit
https://docs.google.com/document/d/1CFwyfROwnzg8Xc5Lj6vq2y0ASOLHv4g3qAjB87whZ-U/edit
https://docs.google.com/document/d/1RybW3u2faXP1jkdwO--NYPJMCyoQHus6i998uKCdppg/edit
https://docs.google.com/document/d/1RybW3u2faXP1jkdwO--NYPJMCyoQHus6i998uKCdppg/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E_sYyglhFgHQPmmZlsylKnj24S2x031s/edit#gid=346671896
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E_sYyglhFgHQPmmZlsylKnj24S2x031s/edit#gid=346671896
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E_sYyglhFgHQPmmZlsylKnj24S2x031s/edit#gid=346671896
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E_sYyglhFgHQPmmZlsylKnj24S2x031s/edit#gid=346671896
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cOczxzI1fD5cDbGxEEH_1-KUo9QhsT94/edit#gid=634767494
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cOczxzI1fD5cDbGxEEH_1-KUo9QhsT94/edit#gid=634767494
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ЕР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 
Департамент 

соціального 

захисту та гідності 

ВК ВМР 

(С.Осадчук) 

ня (послуги 

КЕП) 

даних та формування 

кваліфікованого сертифіковано 

ключа юридичної особи на 1 рік.. 

Електронні ключі використовуються 

для підписання документів ( 

включає в себе печатку, підпис 

директора та бухгалтера). Договір 

укладається із ТОВ «Центр 

Сертифікації Ключів «Україна». 
72. Послуга на 

право 

користування 

аналітично-

інформаційною 

системою 

«Місцеві 

бюджети рівня 

розпорядника 

бюджетних 

коштів» 

стандартне 

обслуговуванн

я-послуга з 

адмініструван-

ня (обслугову-

вання) 

програмного 

забезпечення.  

72260000-5 

Послуги пов’язані 

з програмним 

забезпеченням 

1 послуга 2735,00 2735,00 - Для забезпечення автоматизованого 

процесу складання прогнозу 

місцевого бюджету, оперативного 

отримування інформацію Державної 

казначейської служби України, 

обміну інформації про бюджетні 

показники в електронному вигляді. 

Договір укладається із ФОП 

Молоков Владиславом 

Ствніславовичем 

Погоджено 

І.Воско-

бойник 

КП «Вараштепло-

водоканал» ВМР 

(О.Гаврилов) 

 

 

 

 

 

 

 

73. Мотопомпа 

FORTE 100/100 

42122000-0 

Насоси 

1 шт 18 917,60 18 917,60 + Для запобігання аварійних ситуацій 

в разі відключення електроенергії на 

каналізаційних насосних станціях 

міста №1, №2, №3, а саме 

затоплення машинних залів з 

насосами 

Погоджено 

74. Ролакс 

емаль ПФ-115 

(блакитна) 2,8 

кг 

44810000-1 Фарби 1 шт 185,00 185,00 + Для фарбування шафи управління на 

МОС 

Погоджено 

https://docs.google.com/document/d/1L1PWWKRYP64VrPwgjKks4xn1699I-dFy4o6jk6rdA0k/edit
https://docs.google.com/document/d/1L1PWWKRYP64VrPwgjKks4xn1699I-dFy4o6jk6rdA0k/edit
https://docs.google.com/document/d/1OoCp7kVPHztCaqjmq_YigWd9XMMPFAOugvIvbvGBHOY/edit
https://docs.google.com/document/d/1OoCp7kVPHztCaqjmq_YigWd9XMMPFAOugvIvbvGBHOY/edit
https://docs.google.com/document/d/1OoCp7kVPHztCaqjmq_YigWd9XMMPFAOugvIvbvGBHOY/edit
https://docs.google.com/document/d/1OoCp7kVPHztCaqjmq_YigWd9XMMPFAOugvIvbvGBHOY/edit
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75.Арматура 

Ø10                                 

Ø12 

44330000-2 

Будівельні прути, 

стрижні, дроти та 

профілі 

0,085 т 30 325,00 3 093,15 + Для виконання  ремонтних робіт на 

аерофільтрі №2 Міських очисних 

споруд 

Погоджено 

0,027 30 000,00 972,00 + Погоджено 

76. Кутник 

50*50*3 

44160000-9 

Магістралі, 

трубопроводи, 

труби, обсадні 

труби, тюбінги та 

супутні вироби 

0,205 т 32 158,33 

 

7 910,95 

 

+ Погоджено 

77. Флянці 

Ø150 

16 шт 775,00 14 880,00 + Погоджено 

78. Смуга 

металева 

товщиною 

5мм,  (50мм*4) 

44170000-2 

Плити, листи, 

стрічки та фольга, 

пов’язані з 

конструкційними 

матеріалами 

0,048 т 33 325,00 1 919,52 + Погоджено 

79. УАЗ 

бензонасос 

34320000-6 

Механічні запасні 

частини, крім 

двигунів і частин 

двигунів 

1 шт 594,00 594,00 + Для автомобіля ГАЗ 330202 (газель 

№9718) 

Погоджено 

80. Проведення 

лабораторних 

досліджень 

атмосферного 

повітря, ґрунту 

та води на 

полігоні 

м.Вараш 

71900000-7  

Лабораторні 

послуги 

1 послуга 12 055,34 12 055,34 + Для забезпечення екологічних і 

санітарно-технічних заходів, які 

заносяться у паспорт місць 

видалення відходів. 

Погоджено 

81. Емаль МЛ-

12К біла 2 кг 

44810000-1 

Фарби 

4 кг 384,00 1536,00 + Для фарбування та поновлення 

лакофарбового покриття 

транспортних засобів 

Погоджено 

82. Емаль МЛ-

12К захисна 2 

кг 

2 кг 372,00 744,00 + Погоджено 

83. Емаль МЛ-

12К червона 2 

кг 

2 кг 468,00 936,00 + Погоджено 

https://docs.google.com/document/d/1Ibvgmjnd1ECZ3hptRFfldNUmOakYHFzLTZVe2hhchBM/edit
https://docs.google.com/document/d/1Ibvgmjnd1ECZ3hptRFfldNUmOakYHFzLTZVe2hhchBM/edit
https://docs.google.com/document/d/1Ibvgmjnd1ECZ3hptRFfldNUmOakYHFzLTZVe2hhchBM/edit
https://docs.google.com/document/d/1Ibvgmjnd1ECZ3hptRFfldNUmOakYHFzLTZVe2hhchBM/edit
https://docs.google.com/document/d/1Ibvgmjnd1ECZ3hptRFfldNUmOakYHFzLTZVe2hhchBM/edit
https://docs.google.com/document/d/1Ibvgmjnd1ECZ3hptRFfldNUmOakYHFzLTZVe2hhchBM/edit
https://docs.google.com/document/d/1Ibvgmjnd1ECZ3hptRFfldNUmOakYHFzLTZVe2hhchBM/edit
https://docs.google.com/document/d/1Ibvgmjnd1ECZ3hptRFfldNUmOakYHFzLTZVe2hhchBM/edit
https://docs.google.com/document/d/1Ibvgmjnd1ECZ3hptRFfldNUmOakYHFzLTZVe2hhchBM/edit
https://docs.google.com/document/d/1Ibvgmjnd1ECZ3hptRFfldNUmOakYHFzLTZVe2hhchBM/edit
https://docs.google.com/document/d/1mWC_mpaAU4txwWEsY2Rsx217PTisgo2cjtte6pu-xOU/edit
https://docs.google.com/document/d/1mWC_mpaAU4txwWEsY2Rsx217PTisgo2cjtte6pu-xOU/edit
https://docs.google.com/document/d/14nVtSFzvdTog8g8lBpF6YSSjy1bBs9eaphsYGJAQsHI/edit
https://docs.google.com/document/d/14nVtSFzvdTog8g8lBpF6YSSjy1bBs9eaphsYGJAQsHI/edit
https://docs.google.com/document/d/14nVtSFzvdTog8g8lBpF6YSSjy1bBs9eaphsYGJAQsHI/edit
https://docs.google.com/document/d/14nVtSFzvdTog8g8lBpF6YSSjy1bBs9eaphsYGJAQsHI/edit
https://docs.google.com/document/d/14nVtSFzvdTog8g8lBpF6YSSjy1bBs9eaphsYGJAQsHI/edit
https://docs.google.com/document/d/14nVtSFzvdTog8g8lBpF6YSSjy1bBs9eaphsYGJAQsHI/edit
https://docs.google.com/document/d/14nVtSFzvdTog8g8lBpF6YSSjy1bBs9eaphsYGJAQsHI/edit
https://docs.google.com/document/d/14nVtSFzvdTog8g8lBpF6YSSjy1bBs9eaphsYGJAQsHI/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
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84. Емаль МЛ-

12К синя 2 кг 

4 кг 384,00 1536,00 + Погоджено 

85. Емаль МЛ-

12К чисто-

оранжева 2 кг 

6 кг 450,00 

 

2700,00 + Погоджено 

86. Емаль МЛ-

12К чорна 2 кг 

6 

 

кг 372,00 

 

2232,00 + Погоджено 

87. 

Прискорювач 

суміші «Ізур-

021» 200 гр 

44830000-7 

Мастики, 

шпаклівки, 

замазки та 

розчинники 

12 шт 132,00 1584,00 + Погоджено 

88. Розчинник 

647м Каністра 

4,0 /3,050 кг  

ТМ 

«HIMTON» 

2 шт 216,00 432,00 + Погоджено 

89. Перетворю-

вач іржі  Хім 

1л 

4 шт 117,60 470,40 + Погоджено 

90. 

Автошпаклів-

ка NOVOL UNI 

2 кг 

2 шт 372,00 744,00 + Погоджено 

91. Папка для 

документів на 

зав’язках 

(карт.) А4 

Аспект 

22850000-3 

Швидкозшивачі та 

супутнє приладдя 

220 шт 4,26 937,20 + Для вчасної та безперебійної роботи 

працівників підприємства 

Погоджено 

92. Папка 

швидкозшивач 

для документів 

(карт.) А4 

Аспект 

240 шт 3,72 892,80 + Погоджено 

93. Папка 

реєстратор А4 

ECONOMIX 

154 шт 47,70 7 345,80 + Погоджено 

https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1Y-cEC7D_yzqnwbb4QbIR33Y2pBARN7S-X2PoWBVX8e4/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
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94. Ручка синя 

Flair 

Writometer (10 

км) 

30190000-7 

Офісне 

устаткування та 

приладдя різне 

100 шт 15,60 1 560,00 + Погоджено 

95. Стержні до 

ручок  Flair 

Writometer (10 

км) 

100 шт 7,56 756,00 + Погоджено 

96. Стрічка 

клейка 

12мм*30м 

Buromax 

30 шт 3,90 117,00 + Погоджено 

97. Скріпки 28 

мм (100 шт) 

Buromax 

112 пачка 6,30 705,60 + Погоджено 

98. Скріпки 50 

мм (100 шт) 

Buromax 

72 пачка 16,68 1 200,96 + Погоджено 

99. Файли А4 

(100 шт) 

Buromax 

46 пачка 63,48 2 920,08 + Погоджено 

100. Книга А4 з 

твердою 

обкладинкою 

(96 арк) 

Buromax 

30 шт 65,82 1 974,60 + Погоджено 

101. Стрічка 

клейка 

48мм*100 

прозора 

60 шт 44,10 2 646,00 + Погоджено 

102. Скоби 

№24/6 (1000 

шт)  

60 пачка 5,04 302,40 + Погоджено 

103. Скоби 

№10 (1000 шт) 

Buromax 

44 пачка 3,06 134,64 + Погоджено 

https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
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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 

Рішення 

ЕР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

 

 

КП «Вараштепло-

водоканал» ВМР 

(О.Гаврилов) 

104. Губка для 

змочування 

пальців 

паралонова 

8 шт 18,24 145,92 + Погоджено 

105. Папір 

Intensive 

500арк. CY39 

Canary Yellow 

А4 (жовтий) 

1 пачка 226,31 226,31 + Погоджено 

106. Папір 

500арк А4 Pink 

Maestro Color 

(рожевий)  

1 пачка  225,84 225,84 + Погоджено 

107. Олівець 

ВМ 8510-100 

НВ з гумкою 

70 шт 2,58 180,60 + Погоджено 

108. Фарба 

штемпельна 28 

мл (синя) 

Trodat 

12 шт 75,42 905,04 + Погоджено 

І.Воско-

бойник 

КП «Благоустрій» 

ВМР  

(Ю.Сергійчук) 

109. 

Автозапчас-

тини, а саме: 

шини вантажні  

ІД-304 

(універсальні) 

12 R20 

154/149J 18PR 

34350000-5 Шини 

для транспортних 

засобів великої та 

малої тоннажності 

4 шт 13 697,00 54 788,00 + Необхідність визначено задля 

безперебійної роботи автокрана 

Моніторинг середньої  ціни на товар 

становить 13 297,00 грн. за одну 

шину, але слід врахувати ще 

вартість доставки ~400 грн. за одну 

одиницю товару. 

 (13 297,00 (шина)+400,00(доставка) 

=13 697,00) 

(Аналіз цін - Додаток 1) 

Погоджено 

(провести 

закупівлю 

через 

Prozorro 

Market) 

https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1T1fmkHBtwkUnqRkMC1ge1PX1rXvRPwmg8-uxyfjoxmo/edit
https://docs.google.com/document/d/1cdw60F1HsrRPxalWR9i-0cc_SwHFPaRvuPtH6krBDrM/edit
https://docs.google.com/document/d/1cdw60F1HsrRPxalWR9i-0cc_SwHFPaRvuPtH6krBDrM/edit
https://docs.google.com/document/d/1cdw60F1HsrRPxalWR9i-0cc_SwHFPaRvuPtH6krBDrM/edit
https://docs.google.com/document/d/1cdw60F1HsrRPxalWR9i-0cc_SwHFPaRvuPtH6krBDrM/edit
https://docs.google.com/document/d/1cdw60F1HsrRPxalWR9i-0cc_SwHFPaRvuPtH6krBDrM/edit
https://docs.google.com/document/d/1cdw60F1HsrRPxalWR9i-0cc_SwHFPaRvuPtH6krBDrM/edit
https://docs.google.com/document/d/1cdw60F1HsrRPxalWR9i-0cc_SwHFPaRvuPtH6krBDrM/edit
https://docs.google.com/document/d/1cdw60F1HsrRPxalWR9i-0cc_SwHFPaRvuPtH6krBDrM/edit

