
 

23.02.2023 

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання коштів» (у редакції постанови 

Кабінету Міністрів від 16.12.2020 № 1266) надається обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Найменування предмета 

закупівлі із зазначенням 

коду ЄЗС 

Вид та 

ідентифікатор 

процедури 

закупівлі 

Очікувана 

вартість 

предмета 

закупівлі 

Обґрунтування 

технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі 

очікуваної вартості та/або 

розміру бюджетного призначення 

предмета закупівлі 

Деревина для опалення 

(дрова паливні твердих 

порід) 

(відповідно до коду 

національного 

класифікатора України  

ДК 021:2015 «Єдиний 

закупівельний словник» 

(CPV):  

03410000-7 Деревина) 

Відкриті торги з 

особливостями 

ID:  UA-2023-02-23-

010589-a 

21 000,00 грн 

Вид палива – деревина для опалення 

(дрова паливні твердих порід). 

 

Кількість м.куб – 10. 

 

Вимоги щодо якості деревини – 

відповідність деревини ТУУ - 

00994207 «Деревина дров’яна. 

Класифікація, облік, технічні 

вимоги». 

 

Деревина дров’яна непромислового 

використання  (деревина для 

опалення): 

може бути як в корі, так і без кори, 

кори не більше 5% на 1м.куб; 

має бути очищена від сучків, висота 

яких не повинна бути більше на 3,0 

см; 

1 група порід деревини, довжина 100 

см, вологість не більше 50%; 

не допускається зовнішня трухлява, 

гниль. 

 

Послуги, які обов’язково надає 

учасник та включає в ціну товару: 

- доставка товару за адресою, 

передбаченою цією документацією; 

- здійснення вантажно-

розвантажувальних робіт при 

поставці товару. 

 

Поставка здійснюється за адресою 

замовника в робочі дні та години з 

наданням відповідних супровідних 

документів. 

 

Строк поставки – до 31 березня 2023 

року. 

 

Адреса поставки: 27100, 

Кіровоградська область,                      

м. Новоукраїнка, вул. Чайковського, 4 

(Новоукраїнське районне управління 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області). 

Якісні та технічні характеристики 

обумовлені наявною потребою в 

опаленні адмінбудівлі   
Новоукраїнського районного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області: 27100, 

Кіровоградська область,                      

м. Новоукраїнка,                           

вул. Чайковського, 4. Опалення 

зазначеної будівлі здійснюється за 

допомогою твердопаливного котла 

з використанням дров. 

Визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі обумовлено 

аналізом загальнодоступної 

інформації про ціну предмета 

закупівлі, враховуючи динаміку цін 

на аналогічні товари, доставку, 

належну якість товару та бюджетне 

призначення.  

Очікувана вартість предмета 

закупівлі визначена методом 

порівняння ринкових цін. При 

визначені очікуваної вартості 

закупівлі враховувалась 

інформація, що міститься в мережі 

Інтернет у відкритому доступі, у 

тому числі в електронній системі 

Prozorro.  

Розмір бюджетного призначення 

для предмета закупівлі  Деревина 

для опалення (дрова паливні 

твердих порід) (відповідно до коду 

національного класифікатора 

України ДК 021:2015 «Єдиний 

закупівельний словник» (CPV):  

03410000-7 Деревина) відповідає 

розрахунку видатків до кошторису 

на 2023 рік Головного управління 

Держпродспоживслужби в 

Кіровоградській області за  КПКВК 

0412010 «Керівництво та 

управління у сфері безпечності 

харчових продуктів та захисту 

споживачів». 


