
 

ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК і 

ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТІВ ЗАКУПІВЕЛЬ  

та  РОЗМІРІВ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ 

 (відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016  

№ 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами) 

 

1) Хліб пшеничний вищого гатунку,  ДК 021:2015 15810000-9  

Хлібопродукти, свіжовипечені хлібобулочні та кондитерські вироби;  

           360 510 грн;  
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Зовнішній вигляд: форма округла, овальна або довгасто-овальна, відповідна 

хлібної формі, в якій проводилася випічка, не розпливчаста, без притиску. 

Поверхня без великих тріщин і підривів, без забруднення. Колір від світло-

жовтого до темно-коричневого. Стан м'якушки: пропечений, не вологий на дотик, 

еластичний, після легкого натискання пальцями м'якуш повинен приймати 

початкову форму, без грудочок і слідів непромісу. Смак властивий даному виду, 

без стороннього присмаку. Запах властивий даному виду, без стороннього запаху. 

В хлібі не допускаються сторонні домішки, хруст від мінеральних домішок, 

ознаки хвороб та плісняви. Кожна одиниця товару запакована. 

Харчовий продукт, який є предметом закупівлі, має бути виготовлений до вимог 

чинних нормативних документів: ДСТУ або ТУ або ГОСТ. Продукція повинна 

відповідати показникам безпечності та якості для харчових продуктів, чинним 

нормативним документам, затвердженим у встановленому законодавством 

порядку, відповідати вимогам Наказів МОН України та МОЗ України від 

17.04.2006 року №298/227 «Про затвердження інструкції з організації харчування 

дітей у дошкільних закладах» (із змінами); Наказів МОН України та МОЗ України 

від 15.08.2006 року №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації 

харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних 

закладах»; Наказу МОЗ України від 24.03.2016 року №234 «Про затвердження 

Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів»; ДСанПіН 

5.5.2.008-01, затверджені постановою Головного державного санітарного лікаря 

України від 14.08.2001 року №63; Закон України «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 року № 

771/97-ВР (зі змінами). 
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Товар при поставці повинен супроводжуватись декларацією виробника (якісним 

посвідченням), видатковою накладною, мати відповідне пакування та маркування. 

Копії документів надаються до кожного закладу, мають бути чітко вираженими та 

такими, що читаються, засвідчені печаткою Учасника (за наявності), підписом 

уповноваженої особи. Товар повинен передаватися у заклади освіти в 

неушкодженій упаковці, яка забезпечує цілісність товару та збереження його 

якості під час транспортування. 

В заклади освіти забороняється завозити недоброякісний товар або товар з 

терміном придатності, що минув. На недоброякісний товар складається акт і він 

повертається Учаснику. Товар не повинен містити генетично модифіковані 

організми (ГМО). 

Доставка товару повинна проводитись спеціалізованим автотранспортом згідно з 

правилами перевезення продовольчих продуктів. Кожен транспортний засіб 

повинен мати довідку про санітарну обробку. Водій та особи, які супроводжують 

продукти в дорозі і виконують вантажні-розвантажувальні роботи повинні мати 

медичну книжку та забезпечені санітарним одягом (халат, рукавиці тощо). 

Довідка про санітарну обробку транспортного засобу, особові медичні книжки 

працівників, що супроводжують поставку, повинні бути надані для огляду на 

першу вимогу відповідальних службових осіб закладів, які приймають продукти 

харчування. 

Товар постачається окремими партіями протягом загального строку поставки за 

заявками Замовника. Заявка направляється Замовником (або закладами освіти) у 

доступній йому формі (письмово, факсом, електронною поштою тощо) та може 

коригуватися Замовником (або закладами освіти) протягом тижня в залежності від 

стану наповнюваності закладів освіти. Доставка продукції здійснюється до 

комори кожного окремого навчального закладу освіти, розвантаження товару 

здійснюється силами та за рахунок Учасника. Строк поставки товару щоденно та 

відповідно до заявок з 6:00 до 8:00. 

Згідно ч.2 ст. 6 Закону України «Про захист прав споживачів» на вимогу 

Замовника (у разі необхідності) провести у відповідних акредитованих 

лабораторіях випробування харчових продуктів та сільськогосподарської 

сировини фізико-хімічних показників та показників безпеки, за власний рахунок 

Постачальника. Результати випробувань харчових продуктів надати Замовнику. 

 

2) Послуги з організації гарячого харчування для учнів 1-4 класів та учнів 

пільгової категорії Апостолівської ЗШ №4 Відділу освіти Апостолівської 

міської ради, за адресою: 53802, Україна, Дніпропетровська область, м. 

Апостолове, вул. Олеся Гончара, буд. 13, ДК 021:2015 55510000-8 Послуги 

їдалень;  480 000 грн; 
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Учасник визначає ціну на послуги, які він пропонує надати за Договором, з 

урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також 

інших витрат (в тому числі комунальних), згідно чинного законодавства. 

Учасник відповідає за одержання необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та 

самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів 

та інших документів. 

Вартість пропозиції та всі інші ціни повинні бути чітко визначені. 

Учасник-переможець протягом виконання договору відшкодовує замовнику 

кошти за комунальні послуги та користування приміщеннями, згідно чинного 

законодавства. Після підписання Договору Виконавець зобов’язаний укласти 

відповідні Договори. 

Учасник розраховує ціну послуги відповідно до двотижневих перспективних 

меню, що приведені в таблиці 2 Додатку 3. 

Кількість послуг визначається на основі дітоднів – 1 послуга = 1 дітодень. 

Послуги їдалень (Послуги з організації гарячого харчування для учнів 1-4 класів 

та учнів пільгової категорії Апостолівської ЗШ №4 Відділу освіти Апостолівської 

міської ради, за адресою: 53802, Україна, Дніпропетровська область, 

Апостолівський район, м. Апостолове, вул. Олеся Гончара, буд. 13, ДК 021:2015 

55510000-8 Послуги їдалень) надаються за адресою установи – 53802, Україна, 

Дніпропетровська обл., м. Апостолове, вул. Олеся Гончара, 13. 

Для підтвердження даного пункту учасник надає довільну довідку про те, що 

приготування страв, згідно двотижневого меню, буде здійснюватись виключно в 

приміщені школи за її адресою. 

Учасник в складі тендерної пропозиції подає орієнтовну калькуляцію основних 

статей витрат загальної суми пропозиції. 

Ціна послуг має включати в себе витрати на закупку продуктів, транспортування, 

приготування, сервірування столів їдальні, а також витрати на прибирання та 

миття посуду, дератизацію, дезінфекцію їдальні та харчоблоку, видалення 

твердих побутових відходів, поточний ремонт приміщень харчоблоку, технічне 

обслуговування та поточний ремонт обладнання, яке використовується учасником 

під час надання послуг, тощо. Ціна послуг 

повинна включати в себе всі податки та збори, обов’язкові платежі, що 

сплачуються або мають бути сплачені учасником. Відповідно до пп. «г» п. 197.1.7 

Податкового Кодексу України звільняються від оподаткування ПДВ операції з 

постачання послуг з харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладах. 

Харчування учнів повинно відповідати фізіологічним нормам додатку №4 

Постанови Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року №1591 «Про 
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затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку». Для контролю за виконанням норм харчування учасник повинен 

щоденно надавати меню-вимоги представнику закладу. 

При виконанні послуг учасник повинен використовувати наступні документи та 

враховувати законодавчі акти: 

- Наказ Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки 

України від 01.06.2005 №242/329 «Порядок організації харчування дітей у 

навчальних та оздоровчих закладах», в тому числі п.14 – відповідальність за 

безпеку здоров’я учнів і якість продуктів харчування несе підприємство, що 

забезпечує харчування. 

- Постанова Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження 

норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», 

в тому числі згідно додатка №4 та додатка №8. 

-ДсанПіН 5.5.2.008-01, затверджені Постановою Головного державного 

санітарного лікаря України від 14.08.2001 №63. 

-Наказ Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я 

України від 15.08.2006 №620/563 «Щодо невідкладних заходів з організації 

харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних 

закладах», в тому числі щодо заборони м’яса та яєць водоплаваючої птиці, 

субпродуктів, що містять синтетичні барвники. 

-Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 20.02.2013 №144 «Про 

затвердження Державних санітарних норм та правил». 

-Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів» від 23.12.1997 №771/97-ВР. 

--Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 №280 щодо 

медичних оглядів. 

-Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.2012 №1140 «Про 

затвердження Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості 

та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини». 

- Сборник рецептур блюд для питания школьников, Министерство торговли 

УССР, 1987. 

- Затверджена картотека страв закладу. 

- Чинні нормативні акти, які стосуються предмета закупівлі, який буде надаватися 

учасником, що не перелічені вище, також повинні бути враховані при виконанні 

послуг. 

При харчуванні учнів обов’язково враховувати направленість закладу. 

Необхідно передбачити заміну страв в межах затвердженого меню без зміни 

вартості одного дітодня окремим учням. 

Учасник несе відповідальність за життя та здоров’я дітей під час організації 

харчування та безпосередньо за якість приготування страв на закріпленому 

об’єкті. 



Повинні виконуватися протиепідемічні заходи щодо попередження спалахів 

гострих кишкових інфекцій і харчових отруєнь. 

Учасник зобов’язується дотримуватися двотижневого перспективного меню 

погодженого в органах Держпродспоживслужби. Щоденне меню-розклад 

затверджується керівником закладу освіти та письмово погоджується учасником. 

Вносити будь-які зміни в двотижневе перспективне меню дозволяється лише за 

умови письмового обґрунтування та з попереднім погодженням із замовником та 

органами Держпродспоживслужби (заміна страв, корекція виходу в грамах в 

межах дотримання норм харчування). 

Можливе внесення змін до двотижневого перспективного меню, яке попередньо 

узгоджується між учасником і замовником (зміна графіку харчування, 

перестановка меню на день в межах тижня). 

Харчування учнів повинно бути повноцінним, безпечним і якісним (замовляння і 

прийняття до закладу безпечних і якісних продуктів харчування і продовольчої 

сировини у 

необхідній кількості, додержання умов і термінів їх зберігання, технології 

виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання 

норм харчування). 

Продукти, які використовуються під час приготування їжі, повинні мати всі 

необхідні документи щодо підтвердження якості. Повинні відповідати Державним 

санітарним нормам та правилам «Медичні вимоги до якості та безпечності 

харчових продуктів та продовольчої сировини», затвердженим наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.2012 №1140 та вимогам ДСТУ і 

ГОСТ: 

-Варені ковбаси, сосиски варені повинні використовуватися вищого ґатунку; 

-Масло вершкове - фасоване жирністю не нижче 72,5%; 

-Сир кисломолочний - жирністю 9%; 

-Риба – хек або сайда свіжоморожені потрошені без голови; 

-Кефір, ряжанка, молоко – жирністю 2,5%; 

-Сметана – жирністю 20%; 

-Сир твердий жирністю не нижче 45%; 

-М’ясо охолоджене – філе куряче, м’якоть яловичини (або телятина), печінка 

яловича; 

-Йогурт – натуральний без барвників і ароматизаторів; 

-Борошно – вищого ґатунку; 

-Олія – рафінована; 

-Сік – непрозорий з м’якоттю. Забороняється використання томатного та 

цитрусового соків; 

-Хліб – пшеничний вищого ґатунку; 

-Цукерки без барвників – карамель або помадка; 

-Чай – чорний байховий; 



-Кава злакова; 

-Яблуко - некислих сортів; 

-Яйце куряче – харчове вищої категорії; 

-Булка – пшенична вищого ґатунку 50гр. без наповнювача; 

-Крупи вищого ґатунку – гречана ядриця, рис недроблений, пшенична, пластівці 

вівсяні («Геркулес»), ячна, пшоно, манна. Забороняється використання перлової 

крупи, та бобових. 

Забороняється використовувати при харчування учнів м’ясо та яйця водоплавної 

птиці, м’ясо, яке не пройшло ветеринарного контролю, м’ясні обрізки, 

субпродукти (за винятком печінки та язика), а також свинину, свинячі баки, 

річкову та копчену рибу, гриби, соуси, перець, майонез, вироби у фритюрі, 

вироби швидкого приготування, газовані напої, квас, натуральну каву, кремові 

вироби, вершково-рослинні масла та масла с додаванням будь-якої іншої 

сировини (риби, морепродуктів тощо). Забороняється використовувати для 

приготування їжі молоковмісні та м’ясовмісні продукти харчування, продукти з 

додаванням рослинних жирів, синтетичних барвників, ароматизаторів, 

підсолоджувачів, підсилювачів смаку, консервантів. 

При наданні послуг враховувати те, що в закладі відсутні складські приміщення. 

Частота завезення продуктів, що швидко та особливо швидко псуються (М’ясо, 

риба, сир, сметана, молоко, кефір, ряжанка тощо), повинно суворо відповідати 

термінам реалізації та умовам зберігання продуктів, що швидко та особливо 

швидко псуються. 

Учасник повинен щодня проводити бракераж готових блюд за участю медичного 

працівника закладу. 

Представник закладу повинен мати доступ на харчоблок для контролю за якістю 

приготування, повно-вагомістю порцій, санітарним станом, а також продуктів 

закладених в казани, фактичним виходом готових страв, м’ясних і рибних порцій. 

Кількість учнів на протязі доби змінюється відповідно до реальної потреби 

замовника. 

Кількість учнів на харчування узгоджується замовником кожного дня, при цьому 

на перший сніданок кількість учнів доводиться учаснику до 17 години 

попереднього до надання послуг дня, а кількість учнів на другий сніданок, обід, 

полуденок та вечерю узгоджується замовником до 9:00 (ранком) кожного дня. 

Харчування учнів повинно відбуватися згідно встановленого графіку: 

3-4 класи – 9:15, 1-2 класи – 10:15, 5-11 класи(інші пільгові категорії) – 11:15 

зазначений у графіку час столи мають бути засерверовані столовими приборами, 

та їжею, приготовленою безпосередньо перед подачею (проміжок часу між 

закінченням приготування страви та вживанням її дітьми не повинен 

перевищувати 30 хвилин) розкладеною порціонно, згідно меню. При розподілі 

страв на порції враховується вікова група. Одночасно з готовою їжею до столу 



подається хліб в окремому посуді. Видавати продукти в наплитних казанах і 

посуді забороняється. 

Для створення оптимального питного режиму учнів, необхідно забезпечити 

достатню кількість кип’яченої, охолодженої до кімнатної температури, води. Її 

зберігають в добре вимитому емальованому, скляному, або глиняному посуді і 

міняють кожні 2 години. 

Продукти харчування повинні доставлятися у спеціалізованому транспорті з 

дотриманням санітарних вимог щодо сумісності продуктів харчування разом із 

супровідними документами, які свідчать про їх походження та якість (накладні, 

сертифікати 

відповідності, висновки санітарно-епідеміологічної експертизи, тощо). Транспорт 

повинен мати дійсний санітарний паспорт. Водій автотранспорту повинен мати 

санітарну книжку і спеціальний одяг. 

Протягом надання послуг учасник повинен забезпечувати їдальню необхідним 

посудом, кухонним інвентарем, сан. спецодягом, миючими і дезінфікуючими 

засобами дозволеними МОЗ України, здійснювати технічне обслуговування та 

поточний ремонт обладнання харчоблоку, здійснювати централізоване прання 

санітарного одягу, вживати заходи щодо забезпечення дотримання правил 

пожежної безпеки, забезпечувати належний санітарний стан харчоблоку 

замовника. 

Протягом надання послуг учасник повинен забезпечувати схоронність приміщень 

та обладнання, розташованого в харчоблоку замовника. У разі необхідності 

здійснювати відшкодування завданих збитків. 

Учасник повинен забезпечити необхідну кількість штатного персоналу для 

приготування їжі, миття посуду, прибирання харчоблоку, видачі готових страв, 

повного сервірування столів та прибирання столів. Персонал, який планується 

залучати до виконання послуг гарячого харчування, повинен мати медичні 

книжки з датою допуску на роботу та інші необхідні документи, оформлені у 

відповідності до діючого законодавства. 

Учасник повинен передбачити наявність у штаті особи, відповідальної за 

безпечну пожежну експлуатацію орендованого приміщення та матеріальних 

цінностей. В обов’язки якої входить проведення інструктажів з пожежної безпеки 

персоналу, ведення журналу протипожежних інструктажів, протипожежних 

порушень та їх усунення. 

Учасник повинен передбачити проведення лабораторних висновків кожного 

місяця: санітарно-мікробіологічне дослідження водопровідної води, змиви, 

дослідження перших та других блюд, салатів. Надання протоколів дослідження 

питної води до фільтру та після фільтру, дослідження готової страви та 

напівфабрикатів, дослідження проб харчових продуктів, мікроклімат приміщень 

харчоблоку. 



Забезпечення проведення дератизації, дезінсекції та дезінфекції приміщень, 

вивезення твердих побутових відходів. 

Учасник відшкодовує кошти за комунальні послуги та енергоносії фактичного їх 

використання. Потребує підключення електроенергії та водопостачання за 

рахунок учасника, так як в приміщені харчоблоку відсутні комунальні мережі 

(водопостачання та електроенергія), що належать навчальному закладу. 

Навчальний заклад не має в наявності власного обладнання для приготування їжі 

(електросковорода, жарочної шафи, електроплити та ін.) та кухонного приладдя 

(чашки, ложки, тарілки, каструлі та ін.). 

 

3) М’ясо куряче заморожене, яловичини охолоджене та субпродукти 

харчові, ДК 021:2015: ДК 021:2015: 15110000-2 М’ясо;  1 233 625 грн з ПДВ;  

https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.ope

nprocurement.org%2Fget%2Fc25c73d0dd90434982b2772ee640b6e3%3FKeyID%3D5

2462340%26Signature%3DQAjPwQrIGuex%252FgylhpNaznDOruSGHvWG7pJaCJR

zxXvgjUhP6DRZ1xoiD6CKzdGy0GoS4hK4Lr8zIm3PNKCmDw%25253D%25253D 

Запропонована Учасником продукція, повинна відповідати санітарно-гігієнічним 

нормам, вимогам до продуктів, які використовуються для харчування дітей, а 

саме не повинна містити штучних барвників, ароматизаторів, підсолоджувачів, 

підсилювачів смаку, консервантів (п.1.4 Спільного наказу МОіН та МОЗ У від 

15.08.2006р №620/563), а також ГМО (п.6.8 ст.9 Закону України «Про дитяче 

харчування» від 14.09.2006р №142-5). 

Товари, які закуповуються, повинні бути зареєстровані в Україні та мати дозвіл на 

застосування (використання) відповідно до вимог, визначених Законодавством. 

На момент поставки термін придатності до споживання товару повинен складати 

не менше 80% до загального терміну придатності до споживання. 

Постачання товару здійснюється партіями відповідно до заявки замовника, в 

робочі дні з 07:00 до 12:00 години. Поставка здійснюється не пізніше трьох 

робочих днів з моменту одержання відповідної заявки замовника. 

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити, з урахуванням ціни 

на товар, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на 

транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних 

тарифів, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо 

формування ціни на відповідний товар. 

Філе куряче (заморожене) Філе курей-бройлерів, без шкіри та кісток, без льодяної 

глазурі та снігу (суха заморозка) в вакуумних упаковках до 14кг. Не ушкоджене, 

ціле. Маркування тари за допомогою наклеєної паперової етикетки, на якій 

вказані номер ГОСТ ДСТУ або ТУ, «без ГМО», вага, дата розфасовки, термін 

реалізації, умови зберігання. Курятина повинна відповідати умовам ГОСТ ДСТУ 

або ТУ, які діють на момент проведення процедури закупівлі. Термін придатності 

до споживання товару повинен складати не менше, ніж 80% загального терміну 

https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fc25c73d0dd90434982b2772ee640b6e3%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DQAjPwQrIGuex%252FgylhpNaznDOruSGHvWG7pJaCJRzxXvgjUhP6DRZ1xoiD6CKzdGy0GoS4hK4Lr8zIm3PNKCmDw%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fc25c73d0dd90434982b2772ee640b6e3%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DQAjPwQrIGuex%252FgylhpNaznDOruSGHvWG7pJaCJRzxXvgjUhP6DRZ1xoiD6CKzdGy0GoS4hK4Lr8zIm3PNKCmDw%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fc25c73d0dd90434982b2772ee640b6e3%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DQAjPwQrIGuex%252FgylhpNaznDOruSGHvWG7pJaCJRzxXvgjUhP6DRZ1xoiD6CKzdGy0GoS4hK4Lr8zIm3PNKCmDw%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fc25c73d0dd90434982b2772ee640b6e3%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DQAjPwQrIGuex%252FgylhpNaznDOruSGHvWG7pJaCJRzxXvgjUhP6DRZ1xoiD6CKzdGy0GoS4hK4Lr8zIm3PNKCmDw%25253D%25253D


придатності споживання Супровідні документи повинні містити найменування 

товару, дату виготовлення, термін придатності, походження товару, найменування 

виробника тощо. Якість відповідно до ГОСТ ДСТУ або ТУ та інших документів, 

що діють на території України. Поставка з дотриманням холодового ланцюга. 

2 Стегно куряче (заморожене) Стегно куряче, без льодяної глазурі та снігу (суха 

заморозка) в вакуумних упаковках до 14кг. Не ушкоджені, цілі стегна. 

Маркування тари за допомогою наклеєної паперової етикетки, на якій вказані 

номер ГОСТ ДСТУ або ТУ, «без ГМО», вага, дата розфасовки, термін реалізації, 

умови зберігання. Курятина повинна відповідати умовам ГОСТ ДСТУ або ТУ, які 

діють на момент проведення процедури закупівлі. Термін придатності до 

споживання товару повинен складати не менше, ніж 80% загального терміну 

придатності споживання Супровідні документи повинні містити найменування 

товару, дату виготовлення, термін придатності, походження товару, найменування 

виробника тощо. Якість відповідно до ГОСТ ДСТУ або ТУ та інших документів, 

що діють на території України. Поставка з дотриманням холодового ланцюга. 

3 Яловичина (м’якушеве м'ясо яловичини 1 категорії охолоджене) Яловичина 

перша категорія, м’якоть з відповідних частин торгового відрубу (тазостегновий, 

поперековий, спинний, лопатковий, плечовий) першого сорту, не дозволено 

наявності подрібнених кісток, цілих тіл хребців, поверхня чиста, незавітрена, без 

ослизнювання; колір від світло-червоного до червоного, запах доброякісного 

м'яса, без стороннього запаху.. М'ясо яловичини охолодженне при температурі від 

+4 до 0° С. Дозволяється до постачання тільки м’ясо тварин, забій яких 

здійснюється на бойні або м’ясокомбінаті, які мають відповідні дозволи 

санітарно-епідеміологічної станції та ветеринарної служби. Забороняється 

постачати м'ясо, яке не пройшло ветеринарного контролю. Термін придатності до 

споживання товару повинен складати не менше, ніж 80% загального терміну 

придатності споживання. Яловичина повинна відповідати умовам ГОСТ, ДСТУ 

або ТУ, які діють на момент проведення процедури закупівлі. 

 

4) Хек тушка (без голови), ДК 021:2015:15220000-6 Риба, рибне філе та 

інше м'ясо риби морожені;  419 640 грн з ПДВ; 

https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.ope

nprocurement.org%2Fget%2Ff83451e2383f4ef9b0db0af0b3b48ccc%3FKeyID%3D524

62340%26Signature%3DGlL7FBTCe3%25252BUrbGdKko2fyhSTV7QLSC9gXGrTR

WdZJvhGA9INIDjZY%252FpFXNcDniDh1H%252FNdkvDJMr6qrtBLguDw%25253

D%25253D 

Хек тушка (без голови ) Якість повинна відповідати діючим стандартам та 

технічним умовам в Україні ДСТУ 4868-2007 Зовнішні показники: колір, 

властивий цьому виду риби, природного забарвлення, поверхня риби чиста, не 

пошкоджена, без забоїв, консистенція мороженої риби тверда, консистенція після 

відтавання щільна, із запахом свіжої риби (у океанічних риб можуть бути слабо 

https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Ff83451e2383f4ef9b0db0af0b3b48ccc%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DGlL7FBTCe3%25252BUrbGdKko2fyhSTV7QLSC9gXGrTRWdZJvhGA9INIDjZY%252FpFXNcDniDh1H%252FNdkvDJMr6qrtBLguDw%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Ff83451e2383f4ef9b0db0af0b3b48ccc%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DGlL7FBTCe3%25252BUrbGdKko2fyhSTV7QLSC9gXGrTRWdZJvhGA9INIDjZY%252FpFXNcDniDh1H%252FNdkvDJMr6qrtBLguDw%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Ff83451e2383f4ef9b0db0af0b3b48ccc%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DGlL7FBTCe3%25252BUrbGdKko2fyhSTV7QLSC9gXGrTRWdZJvhGA9INIDjZY%252FpFXNcDniDh1H%252FNdkvDJMr6qrtBLguDw%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Ff83451e2383f4ef9b0db0af0b3b48ccc%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DGlL7FBTCe3%25252BUrbGdKko2fyhSTV7QLSC9gXGrTRWdZJvhGA9INIDjZY%252FpFXNcDniDh1H%252FNdkvDJMr6qrtBLguDw%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Ff83451e2383f4ef9b0db0af0b3b48ccc%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DGlL7FBTCe3%25252BUrbGdKko2fyhSTV7QLSC9gXGrTRWdZJvhGA9INIDjZY%252FpFXNcDniDh1H%252FNdkvDJMr6qrtBLguDw%25253D%25253D


виражений йодистий присмак і запах). За способом оброблення: патрана, без 

голови та хвоста 

Запропонована Учасником продукція, повинна відповідати санітарно-гігієнічним 

нормам, вимогам до продуктів, які використовуються для харчування дітей, а 

саме не повинна містити штучних барвників, ароматизаторів, підсолоджувачів, 

підсилювачів смаку, консервантів (п.1.4 Спільного наказу МОіН та МОЗ У від 

15.08.2006р №620/563), а також ГМО (п.6.8 ст.9 Закону України «Про дитяче 

харчування» від 14.09.2006р №142-5). 

Товари, які закуповуються, повинні бути зареєстровані в Україні та мати дозвіл на 

застосування (використання) відповідно до вимог, визначених Законодавством. 

На момент поставки термін придатності до споживання товару повинен складати 

не менше 80% до загального терміну придатності до споживання. 

Постачання товару здійснюється партіями відповідно до заявки замовника, в 

робочі дні з 07:00 до 12:00 години. Поставка здійснюється не пізніше трьох 

робочих днів з моменту одержання відповідної заявки замовника. 

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити, з урахуванням ціни 

на товар, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на 

транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних 

тарифів, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо 

формування ціни на відповідний товар. 

 

5) Молоко пастеризоване, молоко згущене незбиране з цукром, сметана, 

ДК 021:2015: 15510000-6 Молоко та вершки;  840 114 грн з ПДВ; 

https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.ope

nprocurement.org%2Fget%2F0fa4583bba774c2aa32c0dbe58919124%3FKeyID%3D52

462340%26Signature%3D6ipYRlVxnyZ%25252Br1Mfq2Q3emPl377xMUHNSvAXD

mNaNiiRpV5yO38Rr6Sx%25252BFKedkjQwDapNiIdECR%25252BAZVW7bw4Dg

%25253D%25253D 

Молоко коров’яче питне пастеризоване вітчизняного виробництва, повинен 

відповідати нормам ДСТУ 2661:2010 або еквівалент, частка жиру не менше ніж 

2,5% . Фасоване в пакет від 0,5 л -1 л 

Молоко згущене незбиране з цукром, 85% жирності. Упаковка: жестяна банка, 

370 – 380 гр. Склад: молоко коров’яче незбиране, цукор білий та/або цукор 

молочний. Без харчових добавок та консервантів. Без ГМО, без рослиних жирів, 

стабілізаторів, ароматизаторів, барвників. Згущене молоко повинне відповідати 

вимогам ДСТУ 4274:2003. 

Сметана жирністю не менше 20 % без рослинних добавок, фасована в пакетах 

0,400 -0,450 кг , повинна відповідати умовам ГОСТ, ДСТУ , які діють на момент 

проведення процедури закупівлі. 

 

6)  Овочі та фрукти, ДК 021:2015:03220000-9: Овочі, фрукти та горіхи;  

https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F0fa4583bba774c2aa32c0dbe58919124%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3D6ipYRlVxnyZ%25252Br1Mfq2Q3emPl377xMUHNSvAXDmNaNiiRpV5yO38Rr6Sx%25252BFKedkjQwDapNiIdECR%25252BAZVW7bw4Dg%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F0fa4583bba774c2aa32c0dbe58919124%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3D6ipYRlVxnyZ%25252Br1Mfq2Q3emPl377xMUHNSvAXDmNaNiiRpV5yO38Rr6Sx%25252BFKedkjQwDapNiIdECR%25252BAZVW7bw4Dg%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F0fa4583bba774c2aa32c0dbe58919124%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3D6ipYRlVxnyZ%25252Br1Mfq2Q3emPl377xMUHNSvAXDmNaNiiRpV5yO38Rr6Sx%25252BFKedkjQwDapNiIdECR%25252BAZVW7bw4Dg%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F0fa4583bba774c2aa32c0dbe58919124%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3D6ipYRlVxnyZ%25252Br1Mfq2Q3emPl377xMUHNSvAXDmNaNiiRpV5yO38Rr6Sx%25252BFKedkjQwDapNiIdECR%25252BAZVW7bw4Dg%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F0fa4583bba774c2aa32c0dbe58919124%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3D6ipYRlVxnyZ%25252Br1Mfq2Q3emPl377xMUHNSvAXDmNaNiiRpV5yO38Rr6Sx%25252BFKedkjQwDapNiIdECR%25252BAZVW7bw4Dg%25253D%25253D


      384 842 грн з ПДВ; 

https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.ope

nprocurement.org%2Fget%2Fe09f88c37f4f4cb6a0a684249ee10828%3FKeyID%3D524

62340%26Signature%3D9sL1TVzqYNU%252FhnpQ0bYfOwZh4%25252BTf3UvukH

wwEUYprmnHsc1prfDOtkkAMKlvhm51OHobwgpFdR6NGXrRbEGuDw%25253D%

25253D 

Запропонована Учасником продукція, повинна відповідати санітарно-гігієнічним 

нормам, вимогам до продуктів, які використовуються для харчування дітей, а 

саме не повинна містити штучних барвників, ароматизаторів, підсолоджувачів, 

підсилювачів смаку, консервантів (п.1.4 Спільного наказу МОіН та МОЗ У від 

15.08.2006р №620/563), а також ГМО (п.6.8 ст.9 Закону України «Про дитяче 

харчування» від 14.09.2006р №142-5). 

Товари, які закуповуються, повинні бути зареєстровані в Україні та мати дозвіл на 

застосування (використання) відповідно до вимог, визначених Законодавством. 

На момент поставки термін придатності до споживання товару повинен складати 

не менше 80% до загального терміну придатності до споживання. 

Постачання товару здійснюється партіями відповідно до заявки замовника, в 

робочі дні з 07:00 до 12:00 години. Поставка здійснюється не пізніше трьох 

робочих днів з моменту одержання відповідної заявки замовника. 

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити, з урахуванням ціни 

на товар, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на 

транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних 

тарифів, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо 

формування ціни на відповідний товар. 

 

7)   Картопля ДК 021:2015: 03210000-6 Зернові культури і картопля;              

306 475 грн з ПДВ; 

https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.ope

nprocurement.org%2Fget%2F093cf1cd74504b159c9552647eacbc0f%3FKeyID%3D52

462340%26Signature%3DBOEbMNCE3GNL6WmOCOkhl1uqF1tw7EjcvX4rEB5jKeJ

V3Ro8UWBwQlh3%252FyKciqyPR1Ln0c4Fe9USZlyVR%25252B9MBg%25253D%

25253D 

Запропонована Учасником продукція, повинна відповідати санітарно-гігієнічним 

нормам, вимогам до продуктів, які використовуються для харчування дітей, а 

саме не повинна містити штучних барвників, ароматизаторів, підсолоджувачів, 

підсилювачів смаку, консервантів (п.1.4 Спільного наказу МОіН та МОЗ У від 

15.08.2006р №620/563), а також ГМО (п.6.8 ст.9 Закону України «Про дитяче 

харчування» від 14.09.2006р №142-5). 

Товари, які закуповуються, повинні бути зареєстровані в Україні та мати дозвіл на 

застосування (використання) відповідно до вимог, визначених Законодавством. 

https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fe09f88c37f4f4cb6a0a684249ee10828%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3D9sL1TVzqYNU%252FhnpQ0bYfOwZh4%25252BTf3UvukHwwEUYprmnHsc1prfDOtkkAMKlvhm51OHobwgpFdR6NGXrRbEGuDw%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fe09f88c37f4f4cb6a0a684249ee10828%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3D9sL1TVzqYNU%252FhnpQ0bYfOwZh4%25252BTf3UvukHwwEUYprmnHsc1prfDOtkkAMKlvhm51OHobwgpFdR6NGXrRbEGuDw%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fe09f88c37f4f4cb6a0a684249ee10828%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3D9sL1TVzqYNU%252FhnpQ0bYfOwZh4%25252BTf3UvukHwwEUYprmnHsc1prfDOtkkAMKlvhm51OHobwgpFdR6NGXrRbEGuDw%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fe09f88c37f4f4cb6a0a684249ee10828%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3D9sL1TVzqYNU%252FhnpQ0bYfOwZh4%25252BTf3UvukHwwEUYprmnHsc1prfDOtkkAMKlvhm51OHobwgpFdR6NGXrRbEGuDw%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fe09f88c37f4f4cb6a0a684249ee10828%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3D9sL1TVzqYNU%252FhnpQ0bYfOwZh4%25252BTf3UvukHwwEUYprmnHsc1prfDOtkkAMKlvhm51OHobwgpFdR6NGXrRbEGuDw%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F093cf1cd74504b159c9552647eacbc0f%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DBOEbMNCE3GNL6WmOCOkhl1uqF1tw7EjcvX4rEB5jKeJV3Ro8UWBwQlh3%252FyKciqyPR1Ln0c4Fe9USZlyVR%25252B9MBg%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F093cf1cd74504b159c9552647eacbc0f%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DBOEbMNCE3GNL6WmOCOkhl1uqF1tw7EjcvX4rEB5jKeJV3Ro8UWBwQlh3%252FyKciqyPR1Ln0c4Fe9USZlyVR%25252B9MBg%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F093cf1cd74504b159c9552647eacbc0f%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DBOEbMNCE3GNL6WmOCOkhl1uqF1tw7EjcvX4rEB5jKeJV3Ro8UWBwQlh3%252FyKciqyPR1Ln0c4Fe9USZlyVR%25252B9MBg%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F093cf1cd74504b159c9552647eacbc0f%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DBOEbMNCE3GNL6WmOCOkhl1uqF1tw7EjcvX4rEB5jKeJV3Ro8UWBwQlh3%252FyKciqyPR1Ln0c4Fe9USZlyVR%25252B9MBg%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F093cf1cd74504b159c9552647eacbc0f%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DBOEbMNCE3GNL6WmOCOkhl1uqF1tw7EjcvX4rEB5jKeJV3Ro8UWBwQlh3%252FyKciqyPR1Ln0c4Fe9USZlyVR%25252B9MBg%25253D%25253D


На момент поставки термін придатності до споживання товару повинен складати 

не менше 80% до загального терміну придатності до споживання. 

Постачання товару здійснюється партіями відповідно до заявки замовника, в 

робочі дні з 07:00 до 12:00 години. Поставка здійснюється не пізніше трьох 

робочих днів з моменту одержання відповідної заявки замовника. 

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити, з урахуванням ціни 

на товар, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, витрат на 

транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних 

тарифів, усіх інших витрат та згідно з вимогами чинного законодавства щодо 

формування ціни на відповідний товар. 

Картопля столова повинна бути одного ботанічного сорту, однакової зрілості, 

свіжою, чистою, сухою, без механічних ушкоджень, не уражена шкідниками і 

хворобами, без цвілі, загнивання, запарювання, сторонніх присмаків та запахів. 

Бульби картоплі повинні бути цілими, сухими, не пророслими і не зів'ялими. Не 

допускаються бульби позеленілі, зів'ялі, розтиснуті, підмерзлі, з наявністю 

органічних і мінеральних домішок (солома, гичка, каміння). Картопля має бути 

очищена від землі сухим способом.клубні цілі, сухі, здорові, не в’ялі, чисті. 

Розмір клубнів по найбільшому поперечному діаметру не менше 3см. Товар не 

повинен містити генетично модифіковані організми (ГМО), а також мати 

необхідний документ що підтверджує якість та відповідність товару вимогам, 

встановленим до нього загальнообов’язковими на території України нормами і 

правилами. Відповідати ДСТУ 4506:2005 або еквівалент. Пакування: Товар 

повинен бути наданий в тарі та (або) упакований звичайним для нього способом, 

що забезпечує зберігання товару під час звичайних умов зберігання та 

транспортування відповідно нормативно-технічної документації. Термін 

придатності: На момент поставки термін придатності до споживання товару 

повинен складати не менше, ніж 80% до загального терміну придатності до 

споживання Супровідна документація: Документи що підтверджують якість та 

безпечність продукції ( сертифікати, посвідчення та ін.). Товар, призначений для 

постачання до закладів освіти відділу освіти Апостолівської міської ради 

відповідати вимогам ГОСТ, ДСТУ або ТУ, за умови, що технічні умови на 

зазначений товар мають показники не нижчі, ніж визначено в державних 

(національних (регіональних) стандартах. 

 


