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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 

Предмет закупівлі: Паливо-мастильні матеріали (Бензин – «А-95» - 3 000 л, Дизельне 

пальне– «Євро5» – 15 000 л) 

(ДК 021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти) 

UA-2022-07-15-007062-a 

2022 рік 

Очікувана вартість закупівлі: 1 008 000,00 грн (один мільйон вісім тисяч гривень нуль 

копійок) з ПДВ. 

 

Обґрунтування доцільності закупівлі: 

* Закупівля здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

«Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель товарів, робіт і послуг 

в умовах воєнного стану» від 28 лютого 2022 року №169 (зі змінами). 

 

Відповідно до Програми заходів національного спротиву Білоцерківської міської 

територіальної громади на 2022 рік в новій редакції, затвердженої рішенням Білоцерківської 

міської ради від 08 квітня 2022 року № 184 та Розпорядження міського голови від 30 липня 

2022 року № 13 АГ «Про визначення переліку та обсягів закупівель товарів, робіт і послуг, 

що необхідно здійснити для забезпечення потреб Виконавчого комітету Білоцерківської 

міської ради в умовах воєнного стану» керуючись Бюджетним, Цивільним та Господарським 

кодексами України, Законом України «Про публічні закупівлі», Законом України «Про 

правовий режим воєнного стану», Указами Президента України від 24 лютого 2022 року 

№64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 

лютого 2022 року №2102-ІХ «Про введення воєнного стану в Україні», від 14 березня 2022 

року №133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого 

Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку 

дії воєнного стану в Україні» від 15 березня 2022 року №2119-IX», від 18 квітня 2022 року 

№259/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні» від 21 квітня 2022 року №2212-IX», від 17 травня 2022 року 

№341/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом 

України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні» від 22 травня 2022 року №2263-ХІ», постановою Кабінету 

Міністрів України «Про деякі питання здійснення оборонних та публічних закупівель 

товарів, робіт і послуг в умовах воєнного стану» від 28 лютого 2022 року №169 (зі змінами), 

так за поданням міського голови Геннадія ДИКОГО від 15 липня 2022 року № 11/19-29 

оголосити спрощену закупівлю за предметом: «Дизельне паливо «Євро 5» та Бензин «А-95». 

Код визначається Замовником відповідно до основного словника національного 

класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник», затвердженого 

наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 23 грудня 2015 року 

№1749, та відповідає коду ДК 021:2015: 09130000-9 – Нафта і дистиляти» 

В кількості: 

 Бензин – «А-95» - 3 000 л; 

 Дизельне пальне– «Євро 5» – 15 000 л. 

 

Строк поставки: з дати підписання Договору і до 13 серпня 2022 року включно, але в будь - 

якому випадку до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором. 

Загальний обсяг закупівлі сформований виходячи з потреби, обрахованої 

Замовником на основі фактичного використання та обсягу фінансування.  

Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 
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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 порівняння ринкових цін та аналіз закупівельні 

цін минулих періодів. Вартість закупівлі врахувавши аналіз та коливання ринкових цін та 

розмір бюджетного призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у 

послугах цього типу та визначений відповідно до Програми заходів національного спротиву 

Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік в новій редакції, затвердженої 

рішенням Білоцерківської міської ради від 08 квітня 2022 року № 184. Вартість дизельного 

палива та бензину вирахувана відповідно до  https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/ на 

момент оголошення спрощеної закупівлі. 

 Закупівля оголошена на 1 008 000,00 грн.  

Уповноважена особа                                                                                        Віта ШИМЧЕНКО 

https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/

