
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 

Предмет закупівлі:  Дрова паливні твердих порід 

 

UA-2022-11-05-000136-a 

 

Очікувана вартість закупівлі: 15 000 000,00 грн з ПДВ 
 

Обґрунтування доцільності закупівлі: 

Відповідно до Службової записки «Про придбання дрів паливних твердих порід» та  

рішення виконавчого комітету Білоцерківської міської ради від 08 квітня 2022 року №180 

«Про створення матеріального резерву для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій на 2022 рік» (зі змінами). Закупівля здійснюється на підставі постанови Кабінету 

Міністрів України від 12 жовтня 2022 року №1178 «Особливості здійснення публічних 

закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про 

публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в України та протягом 90 

днів з дня його припинення або скасування». Враховуючи загострення поточної ситуації, 

викликаної останньою агресивною тенденцією російських ракетних ударів і атакою 

безпілотних літальних апаратів по важливих об’єктах критичної інфраструктури міст 

України існує потреба для належного підготування до опалювального сезону та застосування 

їх за потребою в критичних ситуаціях Білоцерківської територіальної громади. 

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби Білоцерківської 

територіальної громади. 

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики Товару 

 

№ Найменування Товару Технічна 

характеристика 

Товару 

Одиниця 

виміру 

Кількість 

1. 

Дрова паливні твердих порід 1,0 – 1,9 

метрові колодки (дуб/ бук/ ясень/ клен/ 

граб/ в’яз/ модрина/ береза) 

 

Загальна 

вологість не 

більше 25 % 

Зольність менше 

1 % 

Діаметр колодки 

0,05 -0,5 м 

метри 

кубічні 
6522 

- найбільше відхилення по довжині ± 0,05 м 

Строк (термін) поставки (передачі) та розвантаження Товару: з дати укладання 

Договору до 20 грудня 2022 року включно. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

При розрахунку очікуваної вартості закупівлі Замовник керувався Наказом 

Мінекономіки від 18 лютого 2020 № 275 «Про затвердження примірної методики визначення 

очікуваної вартості предмета закупівлі» та  відповідно до положень Закону України «Про 

публічні закупівлі».  Використовуючи метод визначення очікуваної вартості при 

моніторингу ринкових цін, а саме:  

1. Компанії Baza-Drov, яка має свої виробничі майданчики та склади по Києву та Київській 

області. Є виробництво дров, пелет і брикетів. 
№ п/н Назва товару Вартість 

1 Дубові дрова 2 200 грн/м.куб 

2.  Дрова із акації 2 200 грн/м.куб 

3.  Обрізки пилорами 1 100 грн/м.куб 

4.  Кругляк 2 100 грн/м.куб 

5.  Дрова метровки 2 100 грн/м.куб 

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-05-000136-a


6.  Дрова з ясена 2 200 грн/м.куб 

7.  Грабові дрова 2 200 грн/м.куб 

8.  Дрова із клена 2 200 грн/м.куб 

9.  Березові дрова 1 700 грн/м.куб 

10.  Дрова із вільхи 1 700 грн/м.куб 

11.  Соснові дрова 1 600 грн/м.куб 

12.  Осикові дрова 1 600 грн/м.куб 

13.  Дрова з тополі 1 100 грн/м.куб 

14.  Дрова з липи 1 300 грн/м.куб 

 

 2. ПП ТеплоЕнергоСервис - дрова твердих порід  2 490,00  грн/куб.м (https://prom.ua/) 

3. drovaugol.kiev.ua - 2070 грн/м³ 

 
Вартість закупівлі врахувавши аналіз та коливання ринкових цін та розмір бюджетного 

призначення грунтується на всіх фактичних складових ціни та включає в себе вартість ціни на товар, 

податки і збори, що сплачуються або мають бути сплачені, усіх інших витрат та згідно з вимогами 

чинного законодавства щодо формування ціни на відповідний товар. сформований з урахуванням 

обсягів наявної потреби цього типу товару та визначений у кошторисі на 2022 рік Закупівля 

оголошена на 15 000 000,00  грн. (15 000 000 : 6 522 ≈ 2 299,90 грн)  
 

Уповноважена особа                                                                                        Віта ШИМЧЕНКО 

https://prom.ua/ua/p1531168612-drova-tverdyh-porod.html?token=v2%3AgvmyMPJn_q-zPt4vElzHAfRP-zDlUDRsIil63mDwAw5keC3jQSQfuoiod2VoFxr9YmsBoBoLyntOBIrmJq2-iYfcrGYMxdfvto34CKMSu3uPkYzd7w&campaign_id=3025693&product_id=1531168612&source=prom%3Acatalog&locale=uk&category_ids=131124&primelead=MS4zNQ&from_spa=true

