
Додаток 1 
до рапорту про закупівлю

1. Перелік назв номенклатурної позиції предмета закупівлі, переліку послуг або робіт:
№ Назва Код товару чи К-кість Од. Місце поставки Строк

номенклатур послуги, вимір. чи місце надання поставки
ної позиції, визначеного послуг або робіт товару,
переліку згідно 3 надання
послуг або Єдиним послуг, або
робіт закупівельним 

словником, 
що найбільше 
відповідає 
назві
номенклатури 
ої позиції 
предмета 
закупівлі

робіт

1 Риба 15221000-3 12 200 кг 61001, Україна, До
заморожена Морожена риба Харківська обл., 31.12.2021

патрана Харків, майдан
обезголовлена Захисників

«Хек» України, 3.
62532, Харківська 
обл., с.Верхня 
Писарівка, вулиця 
Рубіжанська, 17.

2. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:
Товар - РИБА ЗАМОРОЖЕНА (ХЕК) ПАТРАНА БЕЗ ГОЛОВИ (ВАГА ТУШКИ НЕ 
МЕНШЕ 350 Г) повинна відповідати вимогам ДСТУ 4868:2007 «Риба заморожена. Технічні 
умови» та /або ДСТУ 4378:2005 «Риба океанічного промислу заморожена. Технічні умови», 
Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів» іншим вимогам законодавства в сфері обігу харчових продуктів.
Пакування і тара. Риба заморожена повинна бути запакована в ящики вагою нетто не 
більше 25 кг виготовленими із матеріалів дозволених до використання центральним органом 
виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України і контакту з харчовими продуктами. 
Маркування тари повинно бути згідно з чинними нормативно-правовими актами та 
нормативними документами, а також відповідати Закон України "Про інформацію для 
споживачів щодо харчових продуктів"№ 2639-VIII від 6 грудня 2018 року.
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» , проводився за допомогою 
визначення очікуваної вартості, ж  середньоарифметичне значення масиву отриманих даних із 
Державної служби статистики по Харківській області.

Начальник продовольчої служби
підполковник Олександр СНЕЖКО



Середні споживчі ціни на товари (послуги) по Харківській області у 2020 році

№
п/п Товари (послуги)-представники

Одиниця
вимірювання

Гоудень/ 
December

1 Рис кг 23,17
2 Хліб пшеничний з борошна вищого ґатунку кг 23,16
3 Хліб пшеничний з борошна першого ґатунку кг 17,65
4 Хліб житній, житньо-пшеничний кг 19,21
5 Батон 500 г 14,61
6 Макаронні вироби з м'яких сортів пшениці кг 20,98
7 Борошно пшеничне кг 13,43
8 Крупи манні кг 15,09
9 Крупи гречані кг 35,88
10 Крупи ячні кг 12,66
11 Пшоно кг 17,14
12 Яловичина кг 141,38
13 Свинина кг 120,13
14 Птиця (тушки курячі) кг 54,30
15 Філе куряче кг 87,32
16 Ковбаси варені першого ґатунку кг 104,78
1 7 Риба морожена кг 81,56

Молоко пастеризоване жирністю до 2,6% включно 1000 г 27,65
19 Сири м'які жирні кг 110,16
20 Сметана жирністю до 15% включно кг 62,25
21 Яйця десяток 28,39
22 Масло вершкове 200 г 44,87
23 Олія соняшникова л 40,17
24 Сало кг 69,05
25 Яблука кг 22,07
26 Капуста білокачанна кг 4,88
27 Цибуля ріпчаста кг 4,91
28 Буряк кг 4,64
29 Морква кг 5,81
ЗО Картопля кг 9,85
31 Цукор кг 19,63
32 Горілка 0,5 л 96,13
33 Вина столові вітчизняні 0,75 л 60,17
34 Пиво вітчизняних марок 0,5 л 19,18
35 Сигарети з фільтром вітчизняних марок пачка (20 шт) 42,37
36 Сигарети з фільтром медіум класу пачка (20 шт) 51,38

W/.-j і Сигарети з фільтром преміум класу пачка (20 шт) 57,58
58 Сигарети без фільтру пачка (20 шт) 39,45
39 Плата за оренду 1-кімнатної квартири місяць 4861,97
40 Антибіотики вітчизняні 10 табл., капсул 18,56
41 Антибіотики імпортні 10 табл., капсул 116,73
42 Судинорозширювальні засоби вітчизняні 10 табл., капсул 11,33
43 Судинорозширювальні засоби імпортні 10 табл., капсул 55,50
44 Жарознижувальні та знеболювальні препарати вітчизняні 10 табл. 10,53
45 Жарознижувальні та знеболювальні препарати імпортні 1 пакетик 19,73
46 Стоматологічні послуги одиниця 485,89
47 Бензин А-92 л 23,68
48 Бензин А-95 л 24,79
49 Дизельне пальне л 23,45
50 Газ скраплений для автомобілів л 12,54
51 Проїзд у міському транспорті квиток 6,60
52 Дошкільна освіта день 18,00
53 Послуги у сфері страхування особистого транспорту вартість

страхового
полісу

1264,40

Примітка: розрахунки здійснено на основі актуалізованої вибірки територій для 
спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчому ринку відповідно до Методологічних 
положень щодо організації статистичного спостереження за змінами цін (тарифів) на споживчі 
товари (послуги) і розрахунків індексів споживчих цін (наказ Держстату від 29.08.2016 № 158 
зі змінами, затвердженими наказом Держстату від 17.12.2019 № 401):
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