
ПРОЕКТ  

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 
від “____”__________________2013р.       №______ 

 

 

 

Про встановлення вартості 

наборів продуктів для  

харчування донорів у день 

здавання крові та (або) її 

компонентів 

 

 

 На підставі статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

статті 9 Закону України «Про донорство крові та її компонентів»: 

1. Встановити вартість набору продуктів для харчування донорів у день 

здавання крові та (або) її компонентів в розмірі 59 (п’ятдесят дев’ять) 

гривень 80 копійок. 

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження голови обласної 

державної адміністрації від 27 грудня 2013 року № 436/2013-р «Про 

встановлення вартості наборів продуктів для харчування донорів у день 

здавання крові та (або) її компонентів», зареєстроване у Головним 

управлінням юстиції у Хмельницькій області 10 січня 2014 року №1/1923. 

3. Це розпорядження набирає чинності з моменту його державної реєстрації 

у Головному управлінні юстиції в області, але не раніше дня його 

оприлюднення.  

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу 

обов’язків. 

 

 

 

 

Голова адміністрації                                                            О. Корнійчук 

 



Пояснювальна записка  до проекту розпорядження  

голови облдержадміністрації 
«Про встановлення вартості наборів продуктів для харчування донорів у день 

здавання крові та (або) її компонентів» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження. 

Прийняття розпорядження зумовлено необхідністю приведення у 

відповідність вартості набору продуктів для харчування донорів у день здавання 

крові та її компонентів до вимог наказу Міністерства охорони здоров'я України 

від 27 квітня 1998 року № 101 «Про затвердження норм харчування і 

рекомендацій щодо складання наборів продуктів донорам у день здавання крові 

та (або) її компонентів». 

 

2. Мета та шляхи досягнення. 
Досягнення вищезазначених цілей пропонується здійснити шляхом 

збільшення вартості набору продуктів для харчування донорів у день здавання 

крові та її компонентів до 59,80 гривень.  

  

3. Правові аспекти. 

Стаття 9 Закону України «Про донорство крові та її компонентів», наказ 

Міністерства охорони здоров'я України від 27 квітня 1998 року № 101 «Про 

затвердження норм харчування і рекомендацій щодо складання наборів 

продуктів донорам у день здавання крові та (або) її компонентів», 

зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.98р. За №301/2741. 

 

4. Фінансово економічне обґрунтування.  

Виконання розпорядження потребує виділення коштів в кошторисних 

призначеннях закладів. 

 

5. Позиція зацікавлених органів. 
Розпорядження стосується Департаменту фінансів облдержадміністрації. 

 

6. Регіональний аспект. 
Прийняття розпорядження дасть можливість здійснювати заготівлю крові 

та її компонентів відповідно до потреби.  

 

7. Громадське обговорення. 
Проект розпорядження не потребує громадського обговорення. 

 

8. Прогноз результатів. 
Затвердження забезпечить безперебійне забезпечення лікувальних 

закладів області препаратами крові. 

   

Директор Департаменту                                 Я.М.Цуглевич 

 

 

 



Розрахунок вартості набору продуктів для харчування донорів у день 

здавання крові та (або) її компонентів 

 

 Відповідно до наказу Міністерства охорони здоров'я України від 27 квітня 

1998 року № 101 «Про затвердження норм харчування і рекомендацій щодо 

складання наборів продуктів донорам у день здавання крові та (або) її 

компонентів», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 11.05.98р. за № 

301/2741 та довідки Головного управління статистики у Хмельницькій області 

від 25.10.2016. № 14.2-12/1219 щодо цін на продукти харчування проведено 

розрахунок вартості: 

 

 

Найменування продуктів 

 

Кількість у 

грамах 
Ціна за 1кг, 1л 

Вартість у 

гривнях  

М’ясо (Яловичина) 300 80,02 24,01 

Риба 30 61,36 1,84 

Масло вершкове 20 115,1 2,30 

Олія 5 32,52 0,16 

Крупа різна і макаронні 

вироби 

40 20,45 0,82 

Яйце куряче 1 (шт.) 1,44 1,44 

Молоко 200 14,53 2,91 

Цукор 35 16,95 0,59 

Борошно пшеничне 10 8,73 0,09 

Хліб житній 150 11,93 1,79 

Хліб пшеничний 150 13,99 2,10 

Картопля 200 3,92 0,78 

Капуста 100 3,68 0,37 

Буряк 30 3,62 0,11 

Морква 50 4,91 0,24 

Цибуля 20 4,94 0,10 

Сухофрукти 20 97,84 1,96 

Фрукти свіжі (цитрусові): 

Яблука 

Апельсини 

Мандарини 

Грейпфрукти 

300 24,04 7,21 

Сік 100 19,09 1,91 

Чай 0,3 335,60 0,10 

Какао 40 129,25 5,17 

Всього вартість 

харчування донора 
* * 56,00 

 

Перед здаванням крові на сніданок донор одержує гарячий чай з булкою та 

цукром на суму 3,80 грн. (80г булки, 30г цукру для донорів крові,плазми, 0,5г 

чаю), вартість якого додається до вартості набору продуктів для харчування 



донорів в день здавання крові та (або) її компонентів. 

На сніданок перед здаванням крові донору дають: 

 

Найменування 

продуктів 

Кількість у 

кг 

Ціна за1 кг,  Вартість 

цукор 0,030 16,95 0,51 

чай 0,0005 335,60 0,17 

булка 0,080 39,00 3,12 

Всього * * 3,80 
 

 Таким чином, обрахована вартість  наборів продуктів донорам у день 

здавання крові та (або) її компонентів складає 59,80 грн. 

 

 

Заступник директора Департаменту                                               Н.В.Федів 

 


