
ЗАРІЧНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КОМІТЕТ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

«30» березня 2016 року    № 3              смт Зарічне 

Присутні:  Голова комітету з конкурсних торгів     Шостакевич Є.О. 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів   Кузьмич О.Ф. 

Секретар комітету з конкурсних торгів    Полюхович Р.М. 

Член комітету з конкурсних торгів     Кречкевич М.І. 

Член комітету з конкурсних торгів     Островська І.В. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Внесення змін до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення 

процедур закупівель на 2016 р. 

 

СЛУХАЛИ: 

Голову комітету з конкурсних торгів Шостакевича Є.О., який повідомив членів 

комітету, що відповідно до прийнятих на шостій сесії рішень Зарічненської селищної ради № 

99/6-2016 та № 100/6-2016 необхідно внести зміни до вартості предметів закупівель річного 

плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2016 рік (із 

змінами) в наступних лотах: 

- 32.99.5 (штучні вироби 39293) вінки - 1 800,00 грн.; 

- 13.92.1 (постільна білизна 39512) постільна білизна - 3 250,00 грн.; 

- 20.30.1 (фарби 4481) фарби - 42 242,00 грн. 

Доповнити річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур 

закупівель на 2016 рік (із змінами) такими предметами закупівлі: 

- 13.92.1 (туалетна та кухонна білизна 39514) набори рушників – 5 400,00 грн.; 

- 32.99.1 (офісне приладдя 30192) печатки – 1 500,00 грн.; 

- 71.12.1 (картографічні послуги 71354) виготовлення проекту землеустрою щодо 

організації і встановлення меж скверу по вул. Харківця в смт Зарічне – 6 500,00 грн.; 

- (Послуги з інженерного проектування в галузі цивільного будівництва 71322) 

виготовлення проектно-кошторисної документації будівництва зупинки громадського 

транспорту по вул. Фестивальна в смт Зарічне – 3 500,00 грн.; 

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

шосе, доріг 45233) проведення поточного ремонту дороги: вул. Шкільна в с. Іванчиці – 

37 000,00 грн.; 

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

шосе, доріг 45233) проведення поточного ремонту дороги: вул. Колгоспна в с. Іванчиці – 

37 000,00 грн.; 

- 71.12.1 (картографічні послуги 71354) виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування зупинки громадського 

транспорту по вул. Фестивальна в смт Зарічне (біля будинку № 22) – 3 000,00 грн.; 

- 71.12.1 (картографічні послуги 71354) виготовлення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування зупинки громадського 

транспорту по вул. Фестивальна в смт Зарічне (біля будинку № 21) – 3 000,00 грн. 

http://dkpp.rv.ua/index.php?search=32.99.55&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=13.92.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=20.30.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=13.92.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=32.99.1&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=71.12.19&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=71.12.19&type=code
http://dkpp.rv.ua/index.php?search=71.12.19&type=code


Голова комітету вніс пропозицію щодо затвердження вищезазначених змін до річного 

плану закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2016 р. (із 

змінами). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити зміни до річного плану закупівель, що здійснюються без проведення 

процедур закупівель на 2016 р. (із змінами). 

2. Доручити секретарю комітету з конкурсних торгів: 

- підготувати та розмістити для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого 

органу річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 

2016 р. (із змінами); 

- підготувати та розмістити для оприлюднення на сайті Зарічненської селищної ради 

річний план закупівель, що здійснюються без проведення процедур закупівель на 2016 р. (із 

змінами) та протокол даного засідання комітету з конкурсних торгів. 

 

 

 

Голосували:  «За» - 5; 

«Проти» - 0; 

«Утримались» - 0. 

 

 

Підписи: 

Голова комітету з конкурсних торгів    __________  Шостакевич Є.О. 

Заступник голови комітету з конкурсних торгів   __________     Кузьмич О.Ф. 

Секретар комітету з конкурсних торгів    __________     Полюхович Р.М. 

Член комітету з конкурсних торгів    __________     Кречкевич М.І. 

Член комітету з конкурсних торгів __________ Островська І.В.

  


