
ГУМАНІТАРНИЙ ВІДДІЛ ГОРОДИЩЕНСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ОБГРУНТУВАННЯ 

технічних та якісних характеристик закупівлі шинки свинини, філе курячого, гомілки 

курячої, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

 

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ №710 від 11.10.2016 «Про ефективне 

використання державних коштів» (зі змінами)) 

 1.Найменування замовника: Гуманітарний відділ Городищенської сільської ради 

1.1.Місцезнаходження  замовника: 45656 с.Городище  вулиця Шкільна,35 Луцький район 

Волинська область; 

1.2. Ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань: 44225206; 

1.3.Категорія замовника: орган місцевого самоврядування; 

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): Шинка свинини (15113000-3), філе куряче (15112130-6), гомілки курячі 

(15112130-6) - код ДК 021:2015-15110000-2 М’ясо; 

3. Вид та ідентифікатор процедури закупівлі:  

- відкриті торги з особливостями  (ID:UA-2022-12-26-008662-a); 

4. Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі: 660900,00 

грн. Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом 

загальнодоступної інформації про ціну предмета закупівлі, на підставі затвердженої 

центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну 

політику у сфері публічних закупівель, примірної методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України від 18.02.2020 №275 із змінами, фактичних споживчих цін на 

товари по Волинській області у листопаді 2022 року та з врахуванням коливання індексу 

споживчих цін у 2022 році: 

Назва 

номенклатурної 

позиції 

Одиниця 

виміру 

Кількість Споживча ціна за 

одиницю товару у 

листопаді 2022 

року  

≈ індекс 

споживчих 

цін у грудні 

2022 року 

Очікувана 

вартість 

шинка свинини кілограм 1055 149,98 +5% 166140 

філе куряче кілограм 3484 132,17 +5% 483504 

гомілки курячі кілограм 125 85,76 +5% 11256 

РАЗОМ 660900 

       Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі. Термін 

постачання — з  дати укладання договору по  31 грудня 2023р.  

      Якісні та технічні характеристики заявленої кількості продуктів визначені з урахуванням 

реальних потреб організації та оптимального співвідношення ціни та якості, Постанови КМУ 

від 24 березня 2021р. №305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у 

закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» , загальних вимог до 



організації харчування дітей в закладах освіти та затвердженого примірного 4-тижневого 
меню для закладів освіти та 1-тижневого меню для внутрішньо-переселених осіб. 

         Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких 

технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: 

          Шинка свинини код ДК 021:2015-(15113000-3 Свинина) - стегно без кістки свине, 

охолоджене, 1 категорія ДСТУ 4590 Товщина шару підшкіряного жиру повинна бути не 

більше 15 мм та представляє собою пласт м’яса у вигляді великих шматків, зачищених від 

сухожилів та грубих поверхневих плівок з залишком міжм’язової сполучної та жирової 

тканини. Поверхня рівна, незавітрена, краї зарівнені, без глибоких порізів м’язової тканини 

/не більше 10 мм. Колір та запах характерні для доброякісного м’яса. Товар має бути без 

синтетичних барвників, ароматизаторів, підсилювачів смаку, підсолоджувачів, консервантів, 

ГМО. Товар має бути вітчизняного виробника. 

          Філе куряче код ДК 021:2015-(15112130-6  Курятина) - філе куряче, охолоджене, 

вагове, ДСТУ 3143 Зовнішній вигляд повинне бути очищеним, не ушкодженим, цілим, без 

сторонніх запахів, відповідного кольору властиве даному різновиду птиць, складатися з двох 

частин: великої (зовнішньої) і малої (внутрішньої). Смак і запах – без сторонніх присмаків і 

запахів, відповідність вимогам стандарту за вгодованістю і якістю обробки. Товар має бути 

без синтетичних барвників, ароматизаторів, підсилювачів смаку, підсолоджувачів, 

консервантів, ГМО. Товар має бути вітчизняного виробника. 

 Гомілка куряча код ДК 021:2015-(15112130-6  Курятина) - гомілка куряча , охолоджена, 

вагова, ДСТУ 3143 Зовнішній вигляд повинне бути очищеним, не ушкодженим, цілим, без 

сторонніх запахів, відповідного кольору властиве даному різновиду птиць. Смак і запах – без 

сторонніх присмаків і запахів, відповідність вимогам стандарту за вгодованістю і якістю 

обробки. Товар має бути без синтетичних барвників, ароматизаторів, підсилювачів смаку, 

підсолоджувачів, консервантів, ГМО. Товар має бути вітчизняного виробника. 

    

 

 

 


