
ОБГРУНТУВАННЯ
Технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, 

його очікуваної вартості в межах закупівлі Ц А -2020-12 -24-002981  -Ь

Підстава для публікації обґрунтування: постанова Кабінет Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 
«Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 №631 і від 11.10.2016 №710». 
Мета проведення закупівлі: забезпечення потреб підприємства з проведення лісозаготівельних робіт на 
території Калинівського лісництва, а саме: Послуги освітлення, прочистки, Послуги прочистки, вибірково 
санітарної рубки, рубки головного користування, Послуги трелювання, підвезення.
Замовник: Державне підприємство «Вінницьке лісове господарство»
ЄДРПОУ: 33315831
Вид процедури: переговорна процедура 
Ідентифікатор закупівлі: Ц А -2020-12 -2 4 -0 0 2 9 8 1-Ь

Предмет закупівлі: ДК 021:2015: 77210000-5 - Лісозаготівельні послуги (Лісозаготівельні послуги 
(Калинівське лісництво) (Послуги освітлення, прочистки, Послуги прочистки, вибірково санітарної рубки, 
рубки головного користування, Послуги трелювання, підвезення).
Очікувана вартість предмета закупівлі: 2020880 грн. без ПДВ (відповідно до рекомендації щодо 
складання виробничо-фінансового плану по лісовому і мисливському господарства та охороні 
навколишнього природного середовища і звіту про його виконання), а саме: щорічні обсяги проведення 
лісогосподарських робіт встановлюються на основі даних матеріалів лісовпорядкування, обстежень 
лісокористувачів та науково-технічних розробок. Підприємства розробляють у встановлені 
Держлісагентством терміни на наступний рік проекти обсягів лісогосподарських робіт і заходів, 
встановлюють розмір їх фінансування за економічно-обгрунтованими нормативами витрат на виконання 

^відповідних робіт. Нормативна калькуляція витрат складається відповідно до Положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 16 (Витрати), затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 
р. № 31, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 р. за №27/4298, вимог «Методичних 
рекомендацій з формування собівартості продукції (робіт, послуг) на підприємствах, що належать до сфери 
управління Державного агентства лісових ресурсів України» затверджених наказом Держлісагентства від 
14.05.2013 р. № 124 та облікової політики підприємства, яка формується згідно вимогами Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Економічні нормативи розробляються на основі нормативно-технологічних карт та кошторисів 
виконавців, які відображають об’єктивно необхідні величини витрат для наявних економічних умов. 
Нормативно-технологічні карти та кошториси виконавців розробляються на кожен вид продукції, робіт, 
послуг лісогосподарського виробництва. В них обов’язково вказуються: умови виконання робіт, норми 
виробітку по кожному їх виду та визначається потреба в трудових ресурсах і машино-годинах роботи 
обладнання за їх видами, розраховується тарифна і повна заробітна плата робітників, а також витрати і 
вартість основних матеріалів (включаючи насіння, садивний матеріал, пально-мастильні матеріали), вартість 
використання й утримання технічних засобів. Також враховується витрати, які були закладені в основу 
виробничого плану попереднього року з урахуванням індексу інфляції, зміни ціни на паливно-мастильні 
матеріали, зміни мінімальної заробітної плати.

Нормативно-технологічні карти та кошториси виконавців складаються насамперед, для рубок 
головного користування, рубок формування і оздоровлення лісів, на лісокультурні роботи, де існує первинна 
нормативна документація (норми виробітку, норми часу відповідні розцінки та вартість матеріалів, 
пального, утримання технічних засобів, тощо).
Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі: Лісозаготівельні послуги (Калинівське лісництво) 
(Послуги освітлення, прочистки, Послуги прочистки, вибірково санітарної рубки, рубки головного 
користування, Послуги трелювання, підвезення. Надання послуг здійснюється в межах Калинівського 
лісництва на підставі лісорубних квитків, матеріалів лісовпорядкування, обстежень лісокористувачів та 
науково-технічних розробок. Кількісні характеристики послуг визначено на підставі лісорубних квитків, 
матеріалів лісовпорядкування, обстежень лісокористувачів та науково-технічних розробок.
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