
ЗВІТ 

про результати здійснення закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель за II квартал 2016 року

Зарічненська селищна рада, код за ЄДРПОУ 04385632

Назва та код предмета закупівлі

Кількість 
товару або 

обсяг 
виконання 

робіт чи 
надання послуг

Найменування/П.І.Б. особи, з якою 
укладено договір, га ідентифікаційний 

номер/код особи, з якою укладено договір

Дата та номер 
договору Ціна договору Примітка

1 2 3 4 5 6
38.11.3

(Послуги з управління полігонами 
твердих побутових відходів 90531) 
Забезпечення утримання полігону 
твердих побутових відходів в смт 

Зарічне

12 годин Зарічненське управління водного 
господарства, код 03331022 № 33 від 04.04.2016 3 520,44

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 
заку півель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

32.99.1 
(Офісне приладдя 30192) 

Печатки
5 шт. ФОП Воловнік Тамара Володимирівна, 

код 2453307700 № 34 від 04.04.2016 1 460,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

20.30.1 
(Фарби 4481) 

Фарби
6 шт. ФОП Філончук Микола Миколайович, 

код 2228117377 № 35 від 11.04.2016 798,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»
95.11.1

(Ремонт і технічне обслуговування 
комп’ютерних периферійних 

пристроїв 50323) 
Заправка картриджів

3 послуги ФОП Петровець Ігор Володимирович, 
код 3232514171 № 36 від 11.04.2016 550,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

37.00.1
(Послу ги з відкачування стічних 

вод 9041)
Викачка рідких нечистот від ДНЗ 

«Сонечко»

7,5 м3 Комунальне підприємство «Добробут» 
Зарічненської селищної ради, код 38059239 № 37 від 11.04.2016 564,48

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»



37.00.1
(Послуги з відкачування стічних 

вод 9041)
Викзчка рідких нечистот від ДНЗ 

«Струмочок»

18.75 м3 Комунальне підприємство «Добробут» 
Зарічненської селищної ради, код 38059239 № 38 від 11.04.2016 1 411,19

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

19.20.2 
(Бензин 09132) 

Бензин
100 л

ТОВ «Західенергопостач», 
код 34781258 № 39 від 08.04.2016 1 895,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

23.52.1 
(Вапняк і гіпс 44921) 

Вапно
32 упаковки

ФОП Філончук Микола Миколайович, 
КОД 2228117377 № 40 від 11.04.2016 800,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

25.73.1 
(Ручні знаряддя 44511) 

Лопати
4 шт.

ФОП Ф іл о н ч у к  Микола Миколайович, 
КОД 2228117377 № 41 від 11.04.2016 220,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

14.19.3 
(Робочі рукавиці 18141) 

Рукавиці
8 пар

ФОП Філончук Микола Миколайович, 
КОД 2228117377 № 43 від 11.04.2016 80,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»
ДСТУБ.Д.1.1-1:2013: 

(Капітальний ремонт і реставрація 
45453)

Проведення капітального ремонту 
тротуару по вул. Грушевського, 

Фестивальна. Лесі Українки в емт 
Зарічне

220 м2
Зарічненська міжгосподарська кооперативна 

шляхо-буДІвельна дільниця № 6,
' код 04541129

№ 44 від 21.04.2016 223 255,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

29.32.3
(Запасні частини різні 34913) 

Автозапчастини
4 деталі

ФОП Кидун Сергій Петрович, 
код 2249327299 № 45 від 21.04.2016 760,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»
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13.92.1
(Туалетна та кухонна білизна 

39514)
Набори рушників

9 комплектів ФОП Філончук Микола Миколайович, 
код 2228117377 <і <

№ 46 від 25.04.2016 1 620,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»
38.11.3

(Послу ги з управління полігонами 
твердих побутових відходів 90531) 
Забезпечення утримання полігону 
твердих побутових відходів в емт 

Зарічне

3,5 години Зарічненське управління водного 
господарства, код 03331022 № 47 від 25.04.2016 1 026,80

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

81.30.1 
(Підрізання дерев 77341) 

Зрізання дерев
22,89 м3 ФОП Ільчук Григорій Григорович, 

код 2890308515 № 48 від 25.04.2016 15 504,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

заку півель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

14.19.3 
(Робочі рукавиці 18141) 

Рукавиці
4 пари ФОП Філончук Микола Миколайович, 

код 2228117377 № 49 від 05.05.2016 40,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

32.91.1
(Мітли, щітки та інше господарське 

приладдя 39224) 
Макловиця

7 шт. ФОП Філончук Микола Миколайович, 
код 2228117377 № 50 від 05.05.2016 111,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

20.30.1 
(Фарби 4481) 

Фарби
8 шт. ФОП Філончук Микола Миколайович, 

код 2228117377 № 51 від 05.05.2016 1 802,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

заку півель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

20.30.1 
(Фарби 4481) 

Фарби
4 шт. ФОП Філончук Микола Миколайович, 

код 2228117377 № 52 від 05.05.2016 240,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

заку півель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

з



ГБН Г-1-218-182:2011:
6.3.2

(Будівництво, влаштовування 
фундаменту та покриття шосе, доріг 

45233)
Проведення поточного ремонту 

дороги:
вул. Фестивальна в смт Зарічне

75 м2

Дочірнє підприємство «Рівненський 
облавгодор» ВАТ «ДАК Автомобільні 

дороги України», код 31994540 
Філія «Зарічненський райавтодор», 

код ВП 26206526

№ 53 від 10.05.2016 25 000,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

38.11.6
(Послу ги 3 перевезення сміття 

90512)
Проведення оплати транспортних 

послуг із вивезення твердих 
побутових ВІДХОДІВ від кладовищ 
населених пунктів Зарічненської 

селищної ради

3 послуги
Зарічненська міжгосподарська кооперативна 

шляхо-будівельна дільниця № 6, код 
04541129

№ 12 від 10.05.2016 2 800,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

19.20.2 
(Бензин 09132) 

Бензин
100 л ТОВ «Західенергопостач», 

код 34781258 № 54 від 10.05.2016 2 000,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

заку півель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

13.92.1
(Постільна білизна 39512) 

Постільна білизна
3 комплекти ФОП Філончук Микола Миколайович, 

код 2228117377 № 55 від 10.05.2016 1 050,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

заку півель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

13.92.1
(Туалетна та кухонна білизна 

39514)
Набори рушників

3 комлекти ФОП Філончук Микола Миколайович, 
код 2228117377 № 56 від 10.05.2016 540,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

заку півель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

01.19.2
(Проду кція рослинництва 03121) 

Живі квіти
5 шт. ФОП Барановська Неоніла Петрівна, 

код 2741102509 № 57 від 10.05.2016 50.00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

заку півель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»
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95.11.1
(Ремонт і технічне обслуговування 

комп'ютерних периферійних 
пристроїв 50323)

Заправка картриджів

2 послуги ФОП Петровець Ігор Володимирович, 
код 3232514171 № 58 від 10.05.2016 310,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 
заку півель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

93.19.1
(Послуги, пов'язані зі спортом 

9262)
Забезпечення участі збірних 

команд Зарічненської селищної 
ради в районних та обласних 

змаганнях, спартакіадах, ту рнірах

1 послуга Мале підприємство «АВТО-АСО», 
код 21089352 № 59 від 13.05.2016 1 500.00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

39.00.1 
(Послуги водолазів 98363) 

Проведення очистки дна річки 
Стир

4 послу ги
Рівненська обласна кому нальна аварійно- 

рятувальна служба на водних об'єктах, 
код 26259281

№ 1/04-16 від 17.05.2016 1 058,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

37.00.1
(Послуги з відкачу вання стічних 

вод 9041)
Викачка рідких нечистот

18,75 м3 Комунальне підприємство «Добробут» 
Зарічненської селищної ради, код 38059239 № 60 від 23.05.2016 1 452,46

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

17.23.1
(Дрібне канцелярське приладдя 

30197) 
Друкарський папір

15 шт. ФОП Філончук Микола Миколайович, 
код 2228117377 № 61 від 23.05.2016 1 275,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»
38.11.3

(Послуги з управління полігонами 
твердих побутових відходів 90531) 
Забезпечення утримання полігону 
твердих побу тових відходів в емт 

Зарічне

1 послуга (8 год.) Зарічненське у правління водного 
господарства, код 03331022 № 62 від 24.05.2016 2 751,92

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

39.00.2 
(Послуги з поводження із 

безпечними сміттям і відходами та 
їх утилізація 90513) 

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ

3 послуги:
- 325 м3; 
-325 м3;
- 8400 м2.

Зарічненське у правління водного 
господарства, код 03331022 № 63 від 30.05.2016 18 408,45

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»
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20.30.1 
(Фарби 4481) 

Фарби
3 шт. ФОП Філончу к Микола Миколайович, 

код 2228117377 № 64 від 02.06.2016 360,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

32.99.1
(Приладдя для образотворчого 

мистецтва 3782) 
Кольорова крейда

100 упаковок ФОП Філончук Микола Миколайович, 
код 2228117377 № 65 від 08.06.2016 700,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»
63.11.1 

(Послуги і обслуговування 
програмного забезпечення 72261) 

поставка електронного 
дистрибутива КП «М.Е.Оос» з 
постачанням пакетів оновлення

1 послуга ФОП Волошина Ольга Григорівна. 
код 1799027124 № ВГ/66 від 08.06.2016 1 500,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

71.12.1 
(Інженерні послуги 713) 

Коригування кошторисної частини 
проекту «Зовнішнє 

електропостачання масиву 
житлової забудови урочища 

«Старий аеропорт» в смт Зарічне»

1 послуга ТОВ -  фірма «Енергетика, Досконалість, 
Право», код 31765893

№ 07/06/16 від 
09,06.2016 8 000,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

ДСТУБ.Д.1.1-1:2013: 
(Архітектурні та супутні послу ги 

712)
Виготовлення робочого проекту' по 

капітальному ремонту ДНЗ 
«Сонечко»

1 проект ПП «АРТ Рембудпроект», 
код 36697121 № 23 від 09.06.2016 2 000,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

ДСТУБ.Д.1.1-1:2013: 
(Архітектурні та супутні послуги 

712)
Виготовлення проектно- 

кошторисної документації по 
капітальному ремонту ДНЗ 

«Струмочок»

1 проект ТОВ «Дубробуд», код 33379848 № 67 від 09.06.2016 7 800,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

б



71.12.1
(Послуги з нагляду за виконанням 

будівельних робіт) 
Технічний нагляд за проведенням 

робіт з капітального ремонту 
тротуару по вул. Грушевського, 

Фестивальна, Лесі Українки в смт 
Зарічне

1 послуга ФОП Цицюра Ігор Павлович, 
код 2389403599

Додаткова угода № 1 до 
договору № 17/15 від 

18.12.2015
11 500,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

ГБН Г. 1-218-182:2011:
5.2.7

(Послуги з проектування 
автомобільних доріг 7131122) 

Виготовлення проектно- 
кошторисної документації з 
капітального ремонту доріг 
(білощебеневе покриття): 

вул. У.Соколовської в смт Зарічне

1 проект ТОВ «ПОЛІССЯБУДСЕРВІС -  ПОО», 
код 37036823 № 16-3-1 від 09.06.2016 8 162,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 
заку півель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

ГБН Г.1-218-182:2011: 
5.2.7

(Послуги з проекту вання 
автомобільних доріг 7131122) 

Виготовлення проектно- 
кошторисної документації з 
капітального ремонту доріг 
(білощебеневе покриття): 
вул. Красноберезинська, 
Д.Галицького, провулок 

Д. Галицького в смт Зарічне

1 проект ТОВ «ПОЛІССЯБУДСЕРВІС -  ПОО», 
код 37036823 № 16-3-2 від 09.06.2016 10 474,74

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

ГБН Г.1-218-182:2011: 5.2.7 
(Послу ги з проекту вання 

автомобільних доріг 7131122) 
Виготовлення проектно- 

кошторисної документації з 
капітального ремонту доріг 
(білощебеневе покриття): 

вул. І.Трифонова в смт Зарічне

1 проект ТОВ «ПОЛІССЯБУДСЕРВІС -  ПОО», 
код 37036823 № 16-3-3 від 09.06.2016 11 162,11

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

заку півель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»
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19.20.2 
(Бензин 09132) 

Бензин
90 л ТОВ «Західснергопостач», 

код 34781258 № 68 від 10.06.2016 1 890,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 
заку півель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

25.99.2
(Канцелярське приладдя 39263) 

Канцтовари
109 наборів ФОП Філончук Микола Миколайович, 

код 2228117377 № 69 від 13.06.2016 13 003,70

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 
закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

39.00.2 
(Послуги з поводження із 

безпечними сміттям і відходами та 
їх утилізація 90513) 

Ліквідація стихійних сміттєзвалищ 
в с. Чернин

9 годин
Зарічненська міжгосподарська кооперативна 

шляхо-бу дівельна дільниця № 6, 
код 04541129

№ 70 від 13.06.2016 3 150,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

ГБН Г. 1-218-182:201 :
6.3.2

(Будівництво, влаштовування 
фундаменту та покриття шосе, доріг 

45233)
Проведення поточного ремонту’ 

дороги: 
вул. Зелена в с. Чернин

1,9 км
Зарічненська міжгосподарська кооперативна 

шляхо-бу дівельна дільниця № 6, 
код 04541129

№71 від 13.06.2016 57 402,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 
заку півель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

ДСТУБ.Д.1.1-1:2013: 
(Капітальний ремонт і реставрація 

45453)
Проведення капітального ремонту 

ДНЗ «Сонечко»

62 м2
Зарічненська міжгосподарська кооперативна 

шляхо-бу дівельна дільниця № 6, 
код 04541129

№ 73 від 14.06.2016 70 056,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

ДСТУБ.Д.1.1-1:2013: 
(Капітальний ремонт і реставрація 

45453)
Проведення капітального ремонту 

ДНЗ «Струмочок»

699. 4 м2 Сільськогосподарське комунальне 
підприємство «Злагода», код 30717587 № 74 від 14.06.2016 288 200,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

заку півель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»
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ГБН Г. 1-218-182:2011:
5.2.2

(Будівництво, влаштовування 
фундаменту та покриття шосе, доріг 

45233)
Проведення капітального ремонту 

доріг (білощебеневе покриття): вул. 
Красноберезинська, Д.Галицького, 

провулок Д.Галицького в емт 
Зарічне

716 м

4 *

ТОВ «БП ПРОФБУД», код 40285371 № 12/75 від 21.06.2016 538 044,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

заку півель в окремих 
с(|юрах господарської 

діяльності»

ГБН Г .1-218-182:2011: 6.3.2 
(Будівництво, влаштовування 
фундаменту' та покриття шосе, 

доріг 45233) 
Проведення поточного ремонту 

дороги:
вул. Лесі Українки в емт Зарічне

305 м2

Дочірнє підприємство «Рівненський 
облавтодор» ВАТ «ДАК Автомобільні 

дороги України», код 31994540 
Філія «Зарічненський райавтодор», 

код ВП 26206526

№ 76 від 21.06.2016 90 000.00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

93.19.1
(Послуги, пов'язані зі спортом

9262)
Забезпечення участі збірних 

команд Зарічненської селищної 
ради в районних та обласних 

змаганнях, спартакіадах, ту рнірах

1 послуга Мале підприємство «АВТО-АСО», 
код 21089352 № 77 від 24.06.2016 1 000,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 
заку півель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

ДСТУБ.Д.1.1-1:2013: 
(Капітальний ремонт і реставрація 

45453)
Проведення капітального ремонту 

ДНЗ «Струмочок»

699, 4 м2
Сільськогосподарське комунальне 

підприємство «Злагода», 
код 30717587

Додаткова угода № 1 від 
24.06.2016 

(до Договору підряду № 
74 від 14.06.2016)

284 000,00

п. 5 ч. 1 ст. 4 ЗУ «Про 
особливості здійснення 

закупівель в окремих 
сферах господарської 

діяльності»

Голова комітету з конкурсних торгів

И А ~ /Г \
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Шостакевич Є.О.


