
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,
визначеног
о згідно 3
Єдиним
закупівельн
им
словником,
що
найбільше
відповідає
назві
номенклату 
рної позиції 
предмета 
закупівлі.

Кількіс
ть

Од.
вим
ірю
ван
ня

Місце поставки чи 
місце надання послуг 
або робіт

Строк
поставки
товару,
надання
послуг,
або робіт

1 Яйце куряче СІ 03142500-3
Яйця

140 000 шт 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:
Яйце куряче СІ -  1 гатунку, з неп опіко дженою, без видимих змін структури, без слідів 
посліду чи крові, біла або коричнева. Запах вмісту яйця природний, без стороннього затхлого 
чи гнилісного запаху. Білок яйця -  чистий, щільний, світлий, прозорий. Яйця повинні мати 
маркування із зазначенням категорії та дати сортування. На момент постачання Товар 
повинен мати залишковий термін придатності не менше 80% від дати сортування. Якість 
відповідно до ДСТУ, ТУ та інших документів, що діють на території України. Упаковка 
товару повинна відповідати діючим державним стандартам і правилам, забезпечувати захист 
і зберігання товару від пошкодження під час транспортування від місця завантаження до 
місця поставки (відвантаження). Кількість товару: Яйце куряче СІ -  1 гатунку - 140 000 шт.

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, як середньоарифметичне значення 
масиву отриманих даних з Головного управління статистики у Харківській області.

Таким чином, очікувана вартість з урахування середньоарифметичного 
значення масиву отриманих даних становить -  436 800,00 грн (чотириста тридцять 
шість тисяч вісімсот гривень 00 копійок).

Начальник продовольчої служби 
підполковник
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