
Обґрунтування  

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного 

призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 
(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника 

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія: 
Державне спеціалізоване підприємство «Центральне підприємство з 

поводження з радіоактивними відходами»  

вул. Кірова, 52, м. Чорнобиль, Київська обл., Україна, 07270  

код ЄДРПОУ 37197102  

категорія замовника: юридична особа, яка здійснює діяльність в одній або 

декількох окремих сферах господарювання 

2. 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):  Яйця курячі 

1с. Код ДК 021:2015: 03140000-4 Продукція тваринництва та супутня 

продукція  

3. Ідентифікатор закупівлі: 

UA-2022-11-04-008071-a ● 204f0c06eb584474a5e0a9b37a07d4a9 

4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

Яйця курячі 1с мають відповідати вимогам державних стандартів, а також 

іншій нормативно-технічній документації, без ГМО. Поставка товару має 

супроводжуватися документами завіреними належним чином, що засвідчують 

якість та безпеку запропонованого товару, що є предметом закупівлі, наявність 

яких передбачена чинним законодавством (сертифікат відповідності та/або 

посвідчення про якість та/або декларація про якість та/або експертний висновок 

та/або висновок санітарно-епідеміологічної експертизи, тощо). 

 

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: 

Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі Яйця курячі 1с. Код 

ДК 021:2015: 03140000-4 Продукція тваринництва та супутня продукція  

передбачений планом використання бюджетних коштів та коштів отриманих від 

господарської діяльності підприємства на 2022 рік. 

6. Очікуваної вартості предмета закупівлі: 152 000,00 грн. з ПДВ. 

 

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 

Визначено відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі, затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства України від 18.02.2020 № 275. Застосований 

метод – розрахунок очікуваної вартості за одиницю, як середньоарифметичне 

значення масиву отриманих даних. 


