
Додаток 1 
до рапорту про закупівлю

1. Перелік назв номенклатурної позиції предмета закупівлі, переліку послуг або робіт:

№

Назва 
номенклатурної 

позиції, 
переліку послуг 

або робіт

Код товару чи 
послуги, 

визначеного 
згідно 3 
Єдиним 

закупівельним 
словником, що 

найбільше 
відповідає 

назві 
номенклатури 

ої позиції 
предмета 
закупівлі.

Кількіс
ть

Один
иця

вимір
юван

ня

Місце поставки чи 
місце надання послуг 

або робіт

Строк 
поставки 
товару, 
надання 
послуг, 

або робіт

1
М'ясо птиці 

(чверть задня 
куряча)

15112130-6
Курятина 8 200 кг

61001, Україна, 
Харківська обл., 
Харків, майдан 

Захисників України, 3. 
62532, Харківська 

обл., с.Верхня 
Писарівка, вулиця 
Рубіжанська, 17.

До
31.12.2022

2. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:
Товар -  М'ясо птиці (чверть задня куряча) - повинен відповідати вимогам ДСТУ 3143:2013 
або ТУУ. Для виробництва м ’яса птиці використовуюсь сільськогосподарську птицю, яка 
відповідає вимогам ДСТУ 3136. Повинен бути безпечним, придатним до споживання, 
правильно маркованим. Товар не повинен містити небезпечні для організму речовини, у тому 
числі генетично модифіковані організми (ГМО), тощо.
Товар повинен відповідати показникам безпечності та якості для харчових продуктів, 
чинним нормативним документам, затвердженим у встановленому законодавством порядку, 
відповідати вимогам Законів України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 
якості харчових продуктів» від 23.12.1997р. №771/97-ВР (зі змінами), «Про забезпечення 
санітарного та епідеміологічного благополуччя населення» від 24.02.1994 р. №4004-ХІІ. 
Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару 
несе постачальник.

3. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі згідно наказу № 275 від 18.02.2020 
Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України «Про затвердження 
примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» , розраховувався за 
методикою визначення очікуваної ціни за одиницю, шляхом ознайомлення із довідковими цінами на 
товари та послуги, що публікуються в спеціалізованих виданнях, які випускаються в друкованій та 
електронній формі або розміщуються в мережі Інтернет (у разі їх наявності), а саме -  споживчі ціни 
ГУ статистики у Харківській області станом на листопад 2021 року.

Таким чином, очікувана вартість з урахування середньоарифметичного значення 
масиву отриманих даних становить -  590 400, 00 грн. ( п'ятсот дев'яносто тисяч 
чотириста гривень 00 копійок).

Начальник продовольчої служби
підполковник Олександр СНЕЖКО


