
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ 

ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

 

Предмет закупівлі:  

Паливо-мастильні матеріали на 2022 рік: Бензин А-95 та Дизельне 

паливо- Євро 5 код ДК 021:2015 — 09130000-9 — Нафта і дистиляти 

Очікувана вартість закупівлі: 

525 480,00 грн з ПДВ 

Обґрунтування доцільності закупівлі: 

Відповідно  розрахунку витрат  до бюджетного запиту на 2022 рік на паливно-

мастильні матеріали виділено коштів:  

1. Бензин автомобільний А-95 (12 600л) - 30,33 грн/л всього 382158 грн; 

2. Дизельне паливо (2 640 л) - 28,95 грн/л всього 76428 грн; 

3. Олива для автомобілів (6 л) - 1100 грн/л  всього 6600 грн. 

Додатковою угодою № 4 від 12 листопада 2021року до Договору № 55 про 

закупівлю товарів від 17 березня 2021 року, предметом якого є закупівля бензину 

автомобільного А-95 та дизельного палива, Сторони домовились збільшити ціну за 

одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків у зв’язку із коливанням ціни такого товару 

на ринку, та без збільшення загальної вартості Договору, а саме: 

- вартість Бензину - «А-95» становить 30,96 грн 

- вартість Дизельного пального - «Євро5» становить 30,24 грн 

  

Використовуючи розрахунок очікуваної вартості закупівлі, керуючись 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" методом порівняння ринкових цін та на підставі 

закупівельних цін попередніх періодів: 

 

1. http://azs.uapetrol.com/regions/32 середня ціна станом на 30.11.2021 року: 

Білоцерківський район:  

- Дизельне паливо – 30,61 грн/л; 

- Бензин «А-95» - 32,60 грн/л 
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2. Відповідно до індексів розрахунку Мінфін на офіційному сайті 

https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/reg/kievskaya/ 
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3. Відповідно до даних станом на 02.12.2021рік 

https://auto.ria.com/uk/toplivo/kiev/#refuel 

 

 

4. Міністерство економіки станом на 02.12.2021року,  на підставі розрахунків 

акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (лист від 

01.12.2021 № 16/2-171-21) визначило середню вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 

ppm, яка становить 23,27 гривень, та 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, 

яка становить 25,88 гривень. 

Зважаючи на вищевикладене, при оголошенні процедури відкритих торгів за ДК 

021:2015:09130000-9: Нафта і дистиляти на 2022 рік, враховуючи коливання цін на ринку, 

прошу розглянути очікувану вартість: 

1. Бензин автомобільний А-95 (12 600л)  

(30,96+32,60+31,35+31,34):4+20% ᵙ 34 грн/л ᵙ 36 грн/л 

2. Дизельне паливо (2 640 л)  

(30,24+30,61+30,23+30,23):4+20%ᵙ 32 грн/л ᵙ 33 грн/л 

 

Вартість закупівлі врахувавши аналіз та коливання ринкових цін та розмір бюджетного 

призначення сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу та 

визначений у кошторисі на 2022 рік Закупівля оголошена на 525 480,00 грн з ПДВ. 
 
 

Уповноважена особа                                                            Віта ШИМЧЕНКО 

 

https://auto.ria.com/uk/toplivo/kiev/#refuel

