
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:

Міністерство фінансів України
01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2,
код за ЄДРПОУ 00013480
категорія замовника – орган державної влади.

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):

             Лот 1: послуги зі страхування автомобілів КАСКО за Кодом ДК 021:2015: 
66510000-8 Страхові послуги

          Лот 2: послуги страхування цивільно-правової відповідальності власників 
транспортних засобів за Кодом ДК 021:2015: 66510000-8 Страхові послуги.

3. Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-03-15-011621-a.
4. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета 

закупівлі:
         Лот 1: закупівля послуг зі страхування автомобілів КАСКО здійснюється 
з метою захисту транспортних засобів від ризиків ДТП, викрадення 
транспортних засобів та інших непередбачуваних обставин, які загрожують 
стану автомобілів. 
         Лот 2: закупівля послуг страхування цивільно-правової відповідальності 
власників транспортних засобів здійснюється відповідно до ст. 7 Закону 
України «Про страхування» та відповідно до її положень, страхування цивільно 
- правової відповідальності власників наземних транспортних засобів є 
обов’язковим.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення:
         Розмір бюджетного призначення для предмета закупівлі Лот 1: «послуги 
зі страхування автомобілів КАСКО, Лот 2: «послуги страхування цивільно-
правової відповідальності власників транспортних засобів» відповідає 
розрахунку видатків до кошторису на 2023 рік Міністерства фінансів України 
за КПКВК 3501010, КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)».

6. Обґрунтування очікуваної вартості закупівлі:
Очікувану вартість закупівлі визначено виходячи з потреб замовника за 

допомогою методу порівняння ринкових цін, аналізу цінової інформації на 
сайтах, з застосуванням середнього показника страхового тарифу, та 



розрахована на підставі технічних характеристик, типу, вартості, року випуску, 
місця реєстрації транспортних засобів та становить 160 463,00 грн без ПДВ, що 
відповідає розміру бюджетного призначення.


