
Дмитрівська сільська рада Кропивницького району Кіровоградської області 

ОБҐРУНТУВАННЯ  
технічних та якісних характеристик закупівлі палива (Бензин А-95), розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(розроблено на виконання постанови Кабміну № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне 
використання державних коштів» (зі змінами)) 

Місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його 
категорія:  

 Місцезнаходження замовника: 27422, Україна, Кіровоградська обл., с. Дмитрівка, пл. 
Перемоги, 4 

Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців та громадських формувань: 04365267 

    Категорія замовника: Орган державної влади, місцевого самоврядування або 
правоохоронний орган  

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 і частин предмета закупівлі (лотів) (за 
наявності):  Бензин А-95 код 09130000-9 Нафта і дистиляти за ДК 021:2015 «Єдиний 
закупівельний словник»   

Вид та ідентифікатор закупівлі: відкриті торги з особливостями, UA-2023-01-20-007577-a. 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 254400,00 

грн (Двісті п'ятдесят чотири тисячі чотириста грн 00 коп.). Визначення очікуваної вартості 
предмета закупівлі обумовлене статистичним аналізом про середньомісячне використання 
паливно-мастильних матеріалів на потреби замовника за попередній аналогічний період, 
враховуючи примірну методику визначення очікуваної вартості предмета закупівлі (наказ 
Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 
18.02.2020  № 275 із змінами), з урахуванням офіційних статистичних даних Мінфіну 
(https://index.minfin.com.ua/markets/fuel/) станом на дату оголошення закупівлі. 

Розмір бюджетного призначення: 254400,00 грн (Двісті п'ятдесят чотири тисячі чотириста 
грн 00 коп.) згідно з кошторисом. 

 Розрахунок потреби на пальне у січні – грудні 2023 році підтверджений розрахунками 
відділу бухгалтерського обліку та звітності з економічним обґрунтуванням на використання 
пального, виходячи з основних виробничих показників: 
— фактичних видатків на пальне у 2022 році на транспортні засоби; 
— забезпечення суворого режиму економії енергоносіїв у плановому періоді; 
— забезпечення в планових обсягах кошторису можливості здійснення відповідних видатків 
на пальне з бюджету протягом бюджетного періоду; 

- роботи генератора живлення на випадок аварійних ситуацій. 
 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Термін 
постачання — з дати укладання договору по 31 грудня 2023 р. 
 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cHM6Ly9pbmRleC5taW5maW4uY29tLnVhL21hcmtldHMvZnVlbC8=/


 

Бензин 
 За своїми характеристиками і показниками повинен відповідати ДСТУ 7687:2015 «Бензини 
автомобільні Євро. Технічні умови». Показники якості повинні відповідати значенням норм 
за екологічним класом Євро5. Бензин має бути виготовлений на нафтовій основі, без 
додавання етанолу. 
 

До того ж, враховуючи необхідність використання протягом усіх сезонів (зимового і 
літнього) предмета цієї закупівлі, товар повинен відповідати Технічному регламенту щодо 
вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 927. 
 

Крім того, зважаючи на виробничу потребу замовника, відпуск нафтопродуктів замовнику 
повинен здійснюватись цілодобово, тому замовником встановлена в тендерній документації 
про проведення закупівлі  вимога в частині здійснення поставки згідно з адресою та 
місцезнаходженням АЗС у межах м.Знам'янка Кіровоградської області в радіусі 14 км від 
адреси Замовника. 

 

З метою забезпечення якості предмета закупівлі на постачальника покладається обов’язок 
забезпечення контролю якості кожної партії пального, що постачається замовнику, та 
своєчасної заміни неякісного товару (відповідно до умов тендерної документації та проєкту 
договору про закупівлю). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


