
Відділ освіти Великоберезовицької селищної ради 

Обгрунтування 
технічних та якісних характеристик закупівлі пального, розміру бюджетного призначення, 
очікуваної вартості предмета закупівлі (оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 

710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

Відділ освіти Великоберезовицької селищної ради (далі - Замовник), код за 
ЄДРІЮУ - 43954548 

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником 
(у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви 
відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за 
наявності): ДК 021:2015, код 09130000-9 Нафта і дистиляти (дизельне паливо). 

Деталізований СРУ код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015: код 09134200-
9 Дизельне паливо 

Обгрунтування обсягів закупівлі. 
Обсяги обґрунтовуються відповідно фактичних витрат дизельного палива у 

2022 році та враховуючі обсяги кошторисних призначень на 2023 рік, потреба в паливі 
складає: (у".-

Дизельне паливо - 7 400 л. 
Технічні та якісні характеристики товару, ідо закуповується, повинні 

відповідати технічним умовам та стандартам, передбаченим законодавством України, 
діючими на період постачання Товару. 

Якість Товару повинна відповідати екологічним нормам* ЄВРО - 5, Державним 
стандартам України, технічним вимогам заводу виробника та вимогам ДСТУ 7688:2015 
«Паливо дизельне Євро. Технічні умови» або Технічному регламенту щодо вимог до 
автомобільних бензинів, дизельного, суднового та котельного палива (затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927) або іншим європейським 
стандартам чи нормативам. 

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого 
кошторису та наявної погреби прогнозованих обсягів використання дизельного палива 
протягом попереднього року. 

Станом на дату планування закупівлі кошторисні призначення на товар, що 
складає предмет закупівлі становлять: 400 000,00 гри. Оплата залишку предмета 
закупівлі відбувається виключно за наявності коштів згідно з постійним кошторисом 
(планом використання бюджетних коштів) при наявності відповідного бюджетного 
призначення (бюджетних асигнувань), з урахуванням листа інформаційного характеру 
Мінскономрозвитку України «Щодо планування закупівель» № 3304-04/54160-06 від 
03.09.2020 року. 

Обгрунтування очікуваної ціни закупівлі Товару: розрахунок очікуваної 
вартості предмета закупівлі проведено відповідно рекомендаціям Наказу Мінекономіки 
від 18.02.2020р. №275 «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної 
вартості предмета закупівлі» з урахуванням інформації, отриманої зокрема з Інтернет-
ресурсів: 

- Исірк:/ їпсІех.тіпГт.сот.иа/тагке^/іїїеІ/сіеІаіІ/; 
- Нирк: ї'іпапсе.і.иа.Тисі ; 
- Ішр>: /рго/оіто.§о\'.иа/яеагсЬЛепс1ег?ср\^09130000-9. 
Очікувана вартість Товару становить 400 000.00 гри. (чотириста тисяч гривень 00 

копійок) з ПДВ. 
Код КЕКВ - 2210 - 400 000,00 грн 

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури 
відкритих торгів з особливостями: 

1. Закон України "Про публічні закупівлі" №922-1111 від 25.12.2015 року, в 
редакції від 19.04.2020 №114-ІХ в редакції зі змінами до Закону України "Про публічні 



закупівлі" та інших законодавчих актів України щодо здійснення оборонних та публічних 
закупівель на період дії правового режиму воєнного етапу» №7163 від 14.03.2022 року, 
зокрема в частині дії пунктів 3-3" розділу X "Прикінцеві та перехідні положення " 
Закону; 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про 
затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для 
замовників, передбачених Законом України "Про публічні закупівлі", на період дії 
правового режиму воєнного етану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення 
або скасування». 

3. Лист Мінекономіки України «Щодо особливостей здійснення публічних закупівель 
на період дії правового режиму воєнного етапу та протягом 90 днів з дня його 
припинення або скасування» № 3323-04_70997-06 від 20.10.2022 року. 


