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ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

  

Предмет закупівлі: Військова форма  

(ДК 021:2015: 35810000-5: Індивідуальне обмундирування 

(ДК 021:2015: 35811300-5 — Військова уніформа)). 

 

UA-2022-11-15-012786-a 

 

Очікувана вартість закупівлі: 2 075 000,00 грн з ПДВ. 

 

Обґрунтування доцільності закупівлі: 

* Відповідно до 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», рішенням виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 08 квітня 2022 року №184 «Про затвердження Програми заходів 

національного спротиву Білоцерківської міської територіальної громади на 2022 рік в новій редакції» 

(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 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», від 12 

серпня 2022 року №573/2022 «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 серпня 2022 року №2500-ІХ», так за 

службовою запискою профільного заступника міського голови оголошено  закупівлю за 

предметом: «Військова форма». 

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: 35810000-5: Індивідуальне обмундирування (ДК 

021:2015: 35811300-5 — Військова уніформа). 

За більш доцільністю Закупівлю поділено на 2 (два) лоти. 

Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики Товару 

Кількість Товару по 415 одиниць кожної позиції 

ЛОТ № 1 
1. Куртка вітро-, вологозахисна зимова 

               

Конструкція куртки вітро-, вологозахисна зимова 

              

https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2022-11-15-012786-a
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Тканина верху: грета/саржа/піксель: склад - не менше ніж 50% котону та  оброблена просоченням, що 

забезпечує захист від вологи. Тканина підкладки: плащівка: склад- 100 % поліестер, щільність 90 г/м. 

Утеплювач: слімтекс -  щільність 250г/м, утеплювач рукавів – слімтекс 100 г/м. Сезон: демісезон, зима. Колір 

верху: Піксель. Нитки для пошиву:  армовані, колір хакі. 

Виріб прямого силуету на підкладці з центральною внутрішньою бортовою застібкою на застібку - 

«блискавка» з двома бігунками, яка переходить на комір-стояк.  

Застібку - «блискавка» до лінії вшивання коміра-стояка закривають дві зовнішні планки (ширина 

верхньої (75-78) мм, нижньої (50±3) мм) з текстильними застібками (4 шт., довжиною (40±2) мм кожна). 

Верхню частину правої застібки закриває укорочений вітрозахисний клапан коміра. Внутрішня сторона 

вітрозахисного клапана коміра з полотна «фліс».  

Виріб має комбінований рукав, відстібний капюшон на тасьму блискавку, комір-стояк, куліси по лінії 

талії та низу. 

Виріб із відрізною кокеткою пілочок, суцільнокроєною спинкою та вшивним рукавом. 

На пілочках розташовані зовнішні верхні та нижні прорізні кишені з листочками, що застібаються на 

застібку - «блискавку».  

На кокетках пілочок над кишенями нашиті текстильні застібки «петлі» для кріплення ідентифікаторів, 

довжиною (130±2) мм. 

Спинка пряма, подовжена з фігурним низом. Комір-стояк, шириною посередині (75±5) мм. Внутрішній 

комір з полотна «фліс». Шов вшивання коміра посередині з внутрішньої сторони вшитий шнур для вішака, 

довжиною (70±5) мм. 

Рукав складається з верхньої та нижньої частин, на якому знаходяться прорізні кишені, що 

застібаються на застібку - «блискавку», вхід в кишеню з боку пілочки. На нижній частині рукава розташовані 

налокітники які застібаються на текстильну тасьму. Низ рукава фігурний який регулюється хлястиком і на 

текстильну тасьму.  

Капюшон з козирком (довжина від краю до куліси (70±5) мм) на флісі, який складається з середньої 

частини та бокових частин. Розміри та об'єм капюшона регулюються за допомогою двох куліс: 

горизонтальної та по лицевому вирізу. 

В верхній частині лицевого зрізу капюшона - внутрішня куліса, в яку протягнуто еластичний шнур з 

фіксаторами. Також шнур протягнуто через отвори у вигляді петель, які розміщені на бокових частинах 

лицевого вирізу капюшона та через отвори у вигляді петель у нижніх частинах капюшона з обох боків 

«наскрізь». 

На середній частині капюшона внутрішня горизонтальна куліса з еластичним шнуром, який протягнуто 

(петлею) через оброблені два отвори у вигляді петель на середній частині капюшона. Кінці еластичного 

шнура закріплені по лицевому зрізу капюшона. Посередині еластичний шнур (з петлею) з фіксатором, який 

закріплений тасьмою на середній частині капюшона та обмежувачем. Над кулісою на середній частині 

капюшона розміщений клапан, який прикриває фіксатор горизонтальної куліси та застібається на текстильну 

застібку, довжиною (40±2) мм. 

Ширина куртки по лінії талії регулюється за допомогою куліси з еластичним шнуром, фіксаторами, які 

закріплені тасьмою в шов пришивання підкладки до підбортів та обмежувачами. На деталях підбортів в 

області куліси з обох боків оброблені по два отвори у вигляді петель, в які протягнуто еластичний шнур. Кінці 

еластичного шнура по лінії талії закріплені тасьмою в шов пришивання підкладки до підбортів. 

Ширина куртки по низу регулюється за допомогою куліси з еластичним шнуром та фіксаторами, які 

закріплені тасьмою в шов підгину. На підгинах низу пілочок по бокових швах з обох боків оброблені по два 

отвори у вигляді петель, в які протягнуто еластичний шнур на фіксаторах. Кінці еластичного шнура по низу 

закріплені по переднім краях пілочок. 

Низ куртки оброблений швом упідгин із закритим зрізом шириною (28±2) мм на пілочках та обшивкою 

з закритим зрізом шириною в готовому вигляді (28±2) мм на спинці. 

На підкладці лівої пілочки розміщена накладна кишеня, яка застібається на текстильну застібку, 

довжиною (40±2) мм.                    

Усі шви з'єднання виконують швом шириною (10±1) мм. Уздовж центральної частини капюшона, 

лицевого вирізу капюшона, клапана капюшона, кокеток пілочок та спинки, відрізної нижньої частини рукава, 

з'єднання рукавів з проймами, низу рукавів, уздовж швів вшивання прорізних кишень з листочками, по краю 

листочки, пат рукавів, зовнішніх планок, вітрозахисного клапану коміра, прокладені оздоблювальні строчки 

на відстані (1-2) мм від швів. Уздовж коміра-стояка, краю борта та швів нашивання планок прокладені 

оздоблювальні строчки на відстані (7±2) мм від швів. 

Відстань між оздоблювальними строчками куліси по лінії талії (26±2) мм. Оздоблювальна строчка по 

низу куртки прокладена на відстані (26±2) мм від краю. Відстань між оздоблювальними строчками 

горизонтальної куліс та куліси лицевого вирізу капюшона - (25±2) мм. Підкладка куртки кріпиться до верху 

куртки по боковому шву під проймою з виворітної сторони. Підкладка капюшона кріпиться до верху 

капюшона зсередини по припускам середньої частини капюшона. 

  

Конструкція відстібного утеплювача куртки 

Підкладка на утеплювачі слімтекс -  щільність 250г/м, утеплювач рукавів – слімтекс 100 г/м., краї 

борту, горловини, низу та пройми оброблені тасьмою 20 мм, яка кріпиться до куртки тасьмою блискавка 180 

см.  

На лівій пілочці настрочена кишені яка застібається на тасьму.        
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2. Штани вітро-, вологозахисні зимові 

 

Конструкція штанів зимових утеплених вітровологозахисних 

Виріб утеплений слімтексом на підкладці. 

Тканина верху: грета/саржа/піксель: склад - не менше ніж 50% котону та  оброблена просоченням, що 

забезпечує захист від вологи. Тканина підкладки: плащівка: склад- 100 % поліестер, щільність 90 г/м. 

Утеплювач: слімтекс -  щільність 250г/м. Сезон: зима. Колір верху: Піксель. Нитки для пошиву:  армовані, колір 

хакі. 

Штани прямі на відрізному поясі з резинкою. Ширина поясу 5 см, резинка кріпиться від середини 

передньої планки. Застібка поясу на гудзик. На передній частині штанів в районі колін настрочені підсилення 

наколінників яке застібається на тасьму. Верхні бокові кишені - косі. 

Гульфік застібається на тасьму блискавку 18 мм. Задня частина штанів з кокеткою яка вистрочена двома 

строчками (5 мм між строчками). Під кокетками знаходяться накладні кишені з клапанами які застібаються на 

тасьму 50 мм*20 мм. В районі колін знаходиться коліска в яку прокладено еластичний шнур, що регулюються 

фіксатором який закривається клапаном. 

По боковому шву на відстані 30 см від пояса розміщена накладна кишеня з клапаном, що фіксується на 

тасьму.  

Підкладка на утеплювачі по поясу і гульфіку з'єднуються з верхом 1 см швом низ підкладки входить в 

підгин виробу. По низу виробу настрочений клапан який застібається на тесьму 40 мм*170 мм. Підгин низу 

закритим швом 40 мм . 

По поясу настрочені хомутики для ременя 5 штук 15*70 мм. 

 

2. Вимоги щодо якості Товару: 

2.1.На кожній одиниці товару повинен міститися відповідний розмір. При поставці, кожна одиниця 

товару повинна бути в індивідуальній упаковці із зазначенням на ній відповідного розміру. 

2.2. Товар не повинен бути в попередній експлуатації. 

2.3. Якісно поставленим Товаром вважається такий Товар, який відповідає вимогам, що звичайно 

ставляться до Товару відповідного характеру. 

 

3. Таблиця розмірів 

Розмір Кількість, шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розмір Кількість, шт. 

44/2 2 54/6 2 

44/3 1 56/2 3 

46/3 9 56/3 9 

46/4 2 56/4 15 

46/5 1 56/5 24 

48/2 1 56/6 6 

48/3 29 58/3 1 

48/4 20 58/4 10 

48/5 5 58/5 7 

50/2 4 58/6 2 

50/3 28 60/4 4 

50/4 29 60/5 5 

50/5 6 60/6 2 

52/3 18 62/4 2 

52/4 11  62/5 21 

52/5 53  64/4 1 

52/6 12  66/4 1 

54/2 3  66/6 1 

54/3 7  68/3 1 

54/4 16  70/5 1 

54/5 40  

 

ЛОТ № 2 

На кожній одиниці товару повинен міститися відповідний розмір. При поставці, кожна одиниця товару повинна 

бути в індивідуальній упаковці із зазначенням на ній відповідного розміру. 
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№

з/

п 

Найменува

ння товару 

Технічні вимоги Одиниця 

виміру 

Кількіс

ть 

1 Кофта 

флісова 

 

Матеріал: Фліс 100% поліестеру, щільність тканини: 280 г/м.кв 

Колір: Хакі, олива. 

Підкладка 100%  поліестер 

Застібка: блискавка з захистом підборіддя 

Високий комір внутрішня частина фліс, зовнішня фліс. 

Кишені на блискавці. 

Низ куртки стягується еластичним шнуром на фіксаторах по 

бокових швах. 

Виріб прямого силуету з вшивним рукавом, з центральною 

застібкою на тасьму блискавку 75 см. На верхній частині лівої 

пілочки розташована кишеня з застібкою блискавкою. В нижній 

частині пілочок розташовані 2 кишені, що застібаються на застібку 

блискавку. На лівому рукаві розташована кишеня яка застібається 

на тесьму блискавку 18 см. На обох рукавах у верхній частині 

розміщені петлі для шевронів 8*10 см. Низ рукавів регулюється 

хлястиками які застібаються на тасьму.   

штуки 415 

2 Шапка 

флісова 

 

Колір виробу – хакі або олива. 

Тканина виробу – фліс, щільністю 270 г.м.кв., склад 100% 

поліестер. 

Виріб складається з двох деталей: зовнішньої та внутрішньої 

(підкладки). Зовнішня та внутрішня деталі зшиваються вздовж, 

утворюючи одну деталь, потім упоперек, утворюючи деталь у 

вигляді труби. 

штуки 415 

 

2. Вимоги щодо якості Товару: 

2.1.На кожній одиниці товару повинен міститися відповідний розмір. При поставці, кожна одиниця 

товару повинна бути в індивідуальній упаковці із зазначенням на ній відповідного розміру. 

2.2. Товар не повинен бути в попередній експлуатації. 

2.3. Якісно поставленим Товаром вважається такий Товар, який відповідає вимогам, що звичайно 

ставляться до Товару відповідного характеру. 

 

3. Таблиця розмірів для Кофти флісової 

Розмір Кількість, шт.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розмір Кількість, шт. 

44/2 2 54/6 2 

44/3 1 56/2 3 

46/3 9 56/3 9 

46/4 2 56/4 15 

46/5 1 56/5 24 

48/2 1 56/6 6 

48/3 29 58/3 1 

48/4 20 58/4 10 

48/5 5 58/5 7 

50/2 4 58/6 2 

50/3 28 60/4 4 

50/4 29 60/5 5 

50/5 6 60/6 2 

52/3 18 62/4 2 

52/4 11  62/5 21 

52/5 53  64/4 1 

52/6 12  66/4 1 

54/2 3  66/6 1 

54/3 7  68/3 1 

54/4 16  70/5 1 

54/5 40  
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4. Таблиця розмірів для шапки флісової 

 

Розмір Кількість, шт. 

56-58 210 

60-64 205 

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 подання.   Вартість закупівлі 

врахувавши аналіз та коливання ринкових цін та розмір бюджетного призначення 

сформований з урахуванням обсягів наявної потреби у послугах цього типу закупівлі 

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. Очікувана вартість військової форми (415шт.) на 

момент оголошення закупівлі 200 075,00грн.  

Уповноважена особа                                                                                        Віта ШИМЧЕНКО 


