
ЗАРІЧНЕНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

КОМІТЕТ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

ПРОТОКОЛ 

ЗАСІДАННЯ КОМІТЕТУ З КОНКУРСНИХ ТОРГІВ 

«04» липня 2016 року   № 7                         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     Пожарська М.С. 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

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

процедур закупівель на 2016 р. (із змінами). 

СЛУХАЛИ: 

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

комітету, що Зарічненською селищною радою було заключено договори підряду на 

проведення капітального ремонту ДНЗ «Сонечко», проведення капітального ремонту ДНЗ 

«Струмочок», проведення капітального ремонту доріг (білощебеневе покриття) по вул. 

Красноберезинська, Д.Галицького, провулок Д.Галицького в смт Зарічне та проведення 

капітального ремонту дороги (білощебеневе покриття) по вул. У.Соколовської в смт Зарічне. 

Відповідно ст. 11 Закону України «Про архітектурну діяльність» під час будівництва об'єкта 

архітектури здійснюється авторський та технічний нагляд. Технічний нагляд забезпечується 

замовником та здійснюється особами, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат. 

Авторський нагляд здійснюється архітектором - автором проекту об'єкта архітектури, 

іншими розробниками затвердженого проекту або уповноваженими ними особами. 

Авторський нагляд здійснюється відповідно до законодавства та договору із замовником. 

Для виконання даної норми закону Зарічненська селищна рада зобов’язана заключити 

договори на здійснення авторського та технічного нагляду за капітальним ремонтом 

вищезазначених об’єктів. В зв'язку з цим річний план закупівель, що здійснюються без 

проведення процедур закупівель на 2016 р. (із змінами) необхідно доповнити наступними 

предметами закупівлі: 

- ГБН Г.1-218-182:2011: 5.2.7 (Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт 
7152) технічний нагляд за проведенням робіт по капітальному ремонту доріг по вул. 

Красноберезівська, Данила Галицького, провулок Данила Галицького в смт Зарічне – 

7 958,00 грн.; 

- ГБН Г.1-218-182:2011: 5.2.7 (Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт 
7152) авторський нагляд за проведенням робіт по капітальному ремонту доріг по вул. 

Красноберезівська, Данила Галицького, провулок Данила Галицького в смт Зарічне – 

1 575,00 грн.; 

- ГБН Г.1-218-182:2011: 5.2.7 (Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт 
7152) технічний нагляд за проведенням робіт по капітальному ремонту дороги по вул. 

У.Соколовської в смт Зарічне – 5 910,00 грн.; 

- ГБН Г.1-218-182:2011: 5.2.7 (Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт 
7152) авторський нагляд за проведенням робіт по капітальному ремонту дороги по вул. 

У.Соколовської в смт Зарічне – 1 575,00 грн.; 
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- ГБН Г.1-218-182:2011: 5.2.7 (Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт 
7152) технічний нагляд за проведенням робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Івана 

Трифонова в смт Зарічне – 9 624,00 грн.; 

- ГБН Г.1-218-182:2011: 5.2.7 (Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт 
7152) авторський нагляд за проведенням робіт по капітальному ремонту дороги по вул. Івана 

Трифонова в смт Зарічне – 1 575,00 грн.; 

- ГБН Г.1-218-182:2011: 5.2.7 (Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт 
7152) технічний нагляд за проведенням робіт по капітальному ремонту дороги по вул. 

Піщаницька в с. Іванчиці – 8 000,00 грн.; 

- ГБН Г.1-218-182:2011: 5.2.7 (Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт 
7152) авторський нагляд за проведенням робіт по капітальному ремонту дороги по вул. 

Піщаницька в с. Іванчиці – 2 000,00 грн.; 

- ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013: (Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт 7152) 
технічний нагляд за виконанням робіт по реалізації проекту капітального ремонту ДНЗ 

«Сонечко» в смт Зарічне – 1 205,00 грн.; 

- ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013: (Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт 7152) 
авторський нагляд за виконанням робіт по реалізації проекту капітального ремонту ДНЗ 

«Сонечко» в смт Зарічне – 1 500,00 грн.; 

- ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013: (Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт 7152) 
технічний нагляд за проведенням робіт по капітальному ремонту ДНЗ «Струмочок» в смт 

Зарічне Рівненської області – 4 200,00 грн. 

Оскільки, згідно проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту 

вищезазначених об’єктів, до загальної вартості робіт з капітального ремонту включена 

вартість здійснення технічного та авторського нагляду, тому необхідно внести зміни в річний 

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

змінами) до вартості передбачених закупівель робіт з капітального ремонту цих об’єктів, 

зменшивши їх на суму необхідну для здійснення технічного та авторського нагляду, а саме: 

- 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 смт Зарічне – 551 567,00 грн.;  

- ГБН Г.1-218-182:2011: 5.2.2 (Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття 

шосе, доріг 45233) проведення капітального ремонту дороги (білощебеневе покриття): вул. 

У.Соколовської в смт Зарічне – 421 015,00 грн.; 

- ГБН Г.1-218-182:2011: 5.2.2 (Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття 

шосе, доріг 45233) проведення капітального ремонту доріг (білощебеневе покриття):вул. 

І.Трифонова в смт Зарічне – 238 801,00 грн.; 

- ГБН Г.1-218-182:2011: 5.2.2 (Будівництво, влаштовування фундаменту та покриття 

шосе, доріг 45233) проведення капітального ремонту доріг (білощебеневе покриття): вул. 

Піщаницька в с. Іванчиці – 240 000,00 грн.; 

- ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013: (Капітальний ремонт і реставрація 45453) проведення 

капітального ремонту ДНЗ «Сонечко» – 70 295,00 грн.; 

- ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013: (Капітальний ремонт і реставрація 45453) проведення 

капітального ремонту ДНЗ «Струмочок» – 284 000,00 грн.; 

 

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: 
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- підготувати та розмістити для оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого 

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

2016 р. (із змінами); 

- 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    __________ Пожарська М.С. 


