
Протокол № 06-09/2022 

уповноваженої особи 

Комунального некомерційного підприємства “Піщанська районна лікарня” Піщанської 

селищної ради  

смт. Піщанка                                                                          «06» вересня 2022 року 

Порядок денний: 

1.  Про затвердження та оприлюднення в електронній системі закупівель (далі — Електронна 

система) у порядку, встановленому Уповноваженим органом, змін до річного плану 

закупівель щодо предмета закупівлі деревини паливної (Деревина дров’яна непромислового 

використання твердих порід) (далі — Закупівля) на 2022 рік. 

2. Про затвердження та оприлюднення «ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, 

ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ» 

Під час розгляду першого питання порядку денного: 

На виконання вимог статті 4 Закону для забезпечення наявної потреби замовника є 

необхідність у затвердженні змін до річного плану закупівель на 2022 рік щодо Закупівлі за ДК 

021:2015 Єдиного закупівельного словника 03410000-7 - Деревина - Деревина паливна (Деревина 

дров’яна непромислового використання твердих порід). 

На виконання вимог статті 4 Закону є необхідність оприлюднити зміни до річного плану 

закупівель на 2022 рік щодо Закупівлі в Електронній системі протягом п’яти робочих днів з дня 

його затвердження. 

Додаток 1: Проект змін до річного плану 

 

Під час розгляду другого питання порядку денного: 

Відповідно до змін, унесених 16.12.2020 до Постанови № 710, з метою ефективного та 

раціонального використання коштів більшості замовників рекомендовано забезпечити 

оприлюднення обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його 

очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення на власному веб-сайті протягом 

п’яти робочих днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурентної процедури 

закупівель або повідомлення про намір укласти договір про закупівлю за результатами 

переговорної процедури закупівель. 

Додаток 2: ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ 

ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити та оприлюднити зміни до річного плану закупівель щодо Закупівлі на 2022рік. 

2. Затвердити та оприлюднити річний обґрунтування технічних та якісних характеристик 

предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі.  

 

 

Уповноважена особа                                                                  О.М. Яворський 

КНП «Піщанська районна лікарня» 

Піщанської селищної ради  
 



Додаток 1 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ  

Міністерства економічного  

розвитку і торгівлі України  

22.03.2016  № 490 

 

 

ЗМІНИ ДО РІЧНОГО ПЛАНУ  

закупівель на 2022 рік 

 

1. Найменування замовника*:Комунальне некомерційне підприємство «Піщанська районна лікарня» 

Піщанської селищної ради 

2. Код згідно з ЄДРПОУ замовника*: 01982620 

       3. Конкретна назва предмета закупівлі: Деревина паливна (Деревина дров’яна непромислового 

використання твердих порід) 

4. Коди та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі (за наявності):  

ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»  

код ДК 021:2015: 03410000-7 – Деревина 

5. Код згідно з КЕКВ  (для бюджетних коштів): 2610 

6. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі  

1 445 000.00  грн. 
7. Процедура закупівлі: відкриті торги 

8. Орієнтовний початок проведення процедури закупівлі:09.2022 р.  

9. Примітки:  

_________  

* Заповнюється електронною системою закупівель автоматично. 

{Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі № 45 

від 17.01.2017} 

 

Затверджений: Протокол № 06-09/2022  

уповноваженої особи  

Комунального некомерційного підприємства  “Піщанська районна лікарня” Піщанської селищної ради 

 

 

 
Уповноважена особа                                                                  О.М. Яворський 

КНП «Піщанська районна лікарня» 

Піщанської селищної ради  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0011201-11
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0222-17/paran16#n16
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0222-17/paran16#n16


Додаток 2 

 

 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРЕДМЕТА 

ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

щодо закупівлі 03410000-7 - Деревина - Деревина дров'яна непромислового використання 

твердих порід 

З метою забезпечення паливними матеріалами КНП «Піщанська районна лікарня» Піщанської селищної 

ради на осінньо-зимовий період 2022-2023 роках, планується проведення закупівлі за кодом ДК 021:2015 

“Єдиний закупівельний словник” - 03410000-7 – Деревина: Деревина паливна (Деревина дров’яна 

непромислового використання твердих порід) в необхідній кількості - 850 м/куб.  

Обґрунтування обсягів закупівлі. Обсяги визначено відповідно до очікуваної потреби, обрахованої 

Замовником на основі фактичного використання деревини паливної у попередньому опалювальному періоді та 

обсягу фінансування. 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик закупівлі. Якісні характеристики визначено з 

урахуванням загальноприйнятих норм і стандартів для зазначеного предмета закупівлі, зокрема: ТУУ 16.1-

00994207-005:2018  та ГОСТ 3243-88. 

Обґрунтування очікуваної ціни закупівлі/бюджетного призначення. Очікувана вартість предмета 

закупівлі: 1 445 000,00 грн (один мільйон чотириста сорок п’ять тисяч  гривень 00 копійок) з ПДВ, 

визначена методом порівняння актуальних ринкових цін. При цьому враховувалась інформація, що міститься в 

мережі Інтернет у відкритому доступі, у тому числі в електронній системі Prozorro за останні 3 місяці. Методом 

підрахунку визначено середню очікувану вартість за 1м.куб -1700 грн 00 коп. 

Аналіз ринкових цін додається окремим файлом: «Аналіз цін дрова 06-08.2022.xlsx» 

за посиланням   

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gg_WvSsMvEJeiZKJZrRXsDK9w662LyUw/edit?usp=sharing&ouid=1

04012598900468718794&rtpof=true&sd=true 

 

 

 

Уповноважена особа                                                                  О.М. Яворський 

КНП «Піщанська районна лікарня» 

Піщанської селищної ради   

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gg_WvSsMvEJeiZKJZrRXsDK9w662LyUw/edit?usp=sharing&ouid=104012598900468718794&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Gg_WvSsMvEJeiZKJZrRXsDK9w662LyUw/edit?usp=sharing&ouid=104012598900468718794&rtpof=true&sd=true
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