
Санаторій «Трускавець» Служби безпеки України 

ОБГРУНТУВАННЯ 

закупівлі палива (бензин А-92, бензин А-95, дизельне паливо) 

UA-2022-01-26-006043-b 

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб: Санаторій «Трускавець» Служби безпеки України, 

82200, Львівська обл., м. Трускавець, вул. Шевченка, 23. 

Назва предмета закупівлі: ДК 021:2015 "09130000-9 Нафта та дистиляти"(Бензин А-

92, бензин А-95, дизельне паливо)  

Обґрунтування доцільності закупівлі: Для здійснення господарської діяльності 

санаторію, необхідно провести закупівлю  паливно-мастильних матеріалів. 

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

774450,00грн. У 2021 році Уряд Україні запровадив  державне регулювання цін  на пальне. 

Відповідно до вимог пункту 414  постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 

1236 “Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” на підставі розрахунків акціонерного 

товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” (лист від 21.01.2022 № 

16/2-26-22) визначено середню вартість 1 літра дизельного палива ULSD 10 ppm, яка 

становить 26,84 гривень, та 1 літра бензинів автомобільних GASOLINE 10 ppm, яка 

становить 29,25 гривень.  Граничний рівень торговельної надбавки до середньої ціни 

дизпалива становить 7 грн./л, бензину – 5 грн./л. Таким чином, гранична вартість бензину не 

повинна перевищувати 34,25 грн./л, дизпалива – 33,84 грн./л. 

Обґрунтування обсягів закупівлі: Обсяги визначено відповідно до очікуваної 

потреби, обрахованої на основі фактичного використання паливно-мастильних матеріалів у 

попередньому році та обсягу фінансування.  

Обгрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Бензин 

А-92, бензин А-95 повинні відповідати Державним стандартам України (ДСТУ 7687:2015), 

дизельне паливо повинне відповідати Державним стандартам України (ДСТУ 7688:2015) . 

Бензин, дизельне паливо повинні постачатися за  талонами (скретч-картками, бланками-

дозволами. Учасник в складі тендерної пропозиції для підтвердження виконання технічних 

вимог щодо якості предмету закупівлі повинен надати скановані документи, які 

підтверджують відповідність якості предмету закупівлі стандартам і нормам, що діють на 

території України (сертифікати відповідності, паспорти якості).  На запропонований товар 

під час його транспортування, виробництва, тощо повинні застосовуватися заходи із захисту 

довкілля, передбачені законодавством України. Учасником в складі тендерної пропозиції 

подається  довідка в довільній формі за підписом уповноваженої особи Учасника про 

обов’язок Учасником дотримуватися вимог чинного законодавства із захисту довкілля, при 

постачанні товару, що є предметом закупівлі. 
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Відповідальний за проведення торгів                                                                       Ігор СОТНИК 
 


