
 

8)   Послуги з підвезення питної води до закладів освіти Апостолівської ОТГ 

(код CPV за ДК 021:2015 – 60180000 -3 Прокат вантажних транспортних 

засобів із водієм для перевезення товарів); 86 200 грн з ПДВ; 

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

nprocurement.org%2Fget%2Ffea5682e645e4052880d475fdcbb4768%3FKeyID%3D52

462340%26Signature%3DGLCq1knBplNBj7MLZ8D8hP385xhnEysCOb%252FDSkR

P0nvQZeSJnSOxlhFSU6VYZPoIvrv1PyxnJ99d7eLfh4rgDQ%25253D%25253D 

Послуги з перевезення питної води, надаються транспортним засобом Виконавця 

(не менше 1 машини) із водієм. 

Транспортні засоби повинні бути в належному технічному стані, з відповідною 

ємністю для перевезення питної води і з робочим обладнанням для перекачування 

у резервуари Замовника. 

Місце завантаження: м. Апостолове 

Місце надання послуг (вивантаження питної води) та кількість: відповідно до 

таблиці з Додатку 1 до Оголошення. 

 

9)  Продукція борошномельно-круп’яної промисловості, ДК 021:2015 

15610000-7 Продукція борошномельно-круп’яної промисловості;                            

245 550 грн з ПДВ; 

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

nprocurement.org%2Fget%2Fba3ead54a5c9479e927ab6f7a6e1f83b%3FKeyID%3D52

462340%26Signature%3D1cYfIlVC%25252BigYIdzHlMS82LnJKIlsW%252FmZovz0

olwc9w2qkLygTz3dicE7MkqvKce6Vzaxudy2tD0Fm0Rz7eGjAw%25253D%25253D 

Борошно пшеничне в/г вагове першого ґатунку, з відбірного зерна врожаю 

минулого року, повинно бути сухе, без сторонніх домішок, присмаків, без 

затхлості, плісняви та інших сторонніх запахів, фасоване. Колір білий. 

Консистенція однорідна, без зайвих домішок. Не заражена шкідниками. Товар 

повинен відповідати ДСТУ 46.004-99 або еквівалент, відповідним документам, що 

діють на території України (мати сертифікат якості та декларизації виробника, 

оформлені відповідно до вимог законодавства України). 

Пшоно шліфоване вагове першого ґатунку, з відбірного зерна, врожаю минулого 

року. Колір, смак та запах властивий крупі даного виду, без шкідливих домішок, 

без зараженості та забруднення шкідниками,фасоване. Товар повинен відповідати 

ГОСТ 572-60, ДСТУ або еквівалент , відповідним документам ,що діють на 

території України(мати сертифікат якості та декларизації виробника, оформлені 

відповідно до вимог законодавства України). При поставці повинна 

додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами 

виробника. 

 

https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Ffea5682e645e4052880d475fdcbb4768%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DGLCq1knBplNBj7MLZ8D8hP385xhnEysCOb%252FDSkRP0nvQZeSJnSOxlhFSU6VYZPoIvrv1PyxnJ99d7eLfh4rgDQ%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Ffea5682e645e4052880d475fdcbb4768%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DGLCq1knBplNBj7MLZ8D8hP385xhnEysCOb%252FDSkRP0nvQZeSJnSOxlhFSU6VYZPoIvrv1PyxnJ99d7eLfh4rgDQ%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Ffea5682e645e4052880d475fdcbb4768%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DGLCq1knBplNBj7MLZ8D8hP385xhnEysCOb%252FDSkRP0nvQZeSJnSOxlhFSU6VYZPoIvrv1PyxnJ99d7eLfh4rgDQ%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Ffea5682e645e4052880d475fdcbb4768%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DGLCq1knBplNBj7MLZ8D8hP385xhnEysCOb%252FDSkRP0nvQZeSJnSOxlhFSU6VYZPoIvrv1PyxnJ99d7eLfh4rgDQ%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fba3ead54a5c9479e927ab6f7a6e1f83b%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3D1cYfIlVC%25252BigYIdzHlMS82LnJKIlsW%252FmZovz0olwc9w2qkLygTz3dicE7MkqvKce6Vzaxudy2tD0Fm0Rz7eGjAw%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fba3ead54a5c9479e927ab6f7a6e1f83b%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3D1cYfIlVC%25252BigYIdzHlMS82LnJKIlsW%252FmZovz0olwc9w2qkLygTz3dicE7MkqvKce6Vzaxudy2tD0Fm0Rz7eGjAw%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fba3ead54a5c9479e927ab6f7a6e1f83b%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3D1cYfIlVC%25252BigYIdzHlMS82LnJKIlsW%252FmZovz0olwc9w2qkLygTz3dicE7MkqvKce6Vzaxudy2tD0Fm0Rz7eGjAw%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fba3ead54a5c9479e927ab6f7a6e1f83b%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3D1cYfIlVC%25252BigYIdzHlMS82LnJKIlsW%252FmZovz0olwc9w2qkLygTz3dicE7MkqvKce6Vzaxudy2tD0Fm0Rz7eGjAw%25253D%25253D


Рис шліфований , фасований, першого ґатунку, з відбірного зерна, врожаю 

минулого року. Колір, смак та запах властивий крупі даного виду, без шкідливих 

домішок, без зараженості та забруднення шкідниками,фасоване. Товар повинен 

відповідати ДСТУ 4965:2008 або еквівалент , відповідним документам ,що діють 

на території України(мати сертифікат якості та декларизації виробника, 

оформлені відповідно до вимог законодавства України). При поставці повинна 

додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами 

виробника 

Крупа пшенична «Арнаутка» Крупа пшенична вагова першого ґатунку, з 

відбірного зерна, врожаю минулого року, фасована. Колір, смак та запах 

властивий крупі даного виду, без шкідливих домішок, без зараженості та 

забруднення шкідниками. Без ГМО. Товар повинен відповідати ДСТУ 7699:2015 

або еквівалент, відповідним документам ,що діють на території України(мати 

сертифікат якості та декларизації виробника ,оформлені відповідно до вимог 

законодавства України). При поставці повинна додержуватись цілісність 

стандартної упаковки з необхідними реквізитами виробника. 

Крупа гречана вагова першого ґатунку, з відбірного зерна, врожаю минулого 

року. Ціла, не дроблена. Колір, смак та запах властивий крупі даного виду, без 

шкідливих домішок, без зараженості та забруднення шкідниками. Без ГМО. Товар 

повинен відповідати ДСТУ 4524:2006 або еквівалент, відповідним документам 

,що діють на території України(мати сертифікат якості та декларизації виробника, 

оформлені відповідно до вимог законодавства України). При поставці повинна 

додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами 

виробника 

Крупа вівсяна першого ґатунку, з відбірного зерна, врожаю минулого року. Ціла, 

не дроблена. Колір, смак та запах властивий крупі даного виду, без шкідливих 

домішок, без зараженості та забруднення шкідниками. Без ГМО. Товар повинен 

відповідати ДСТУ 4524:2006 або еквівалент, відповідним документам ,що діють 

на території України(мати сертифікат якості та декларизації виробника, 

оформлені відповідно до вимог законодавства України). При поставці повинна 

додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами 

виробника 

Крупа пшенична . Колір, смак та запах властивий крупі даного виду, без 

шкідливих домішок, без зараженості та забруднення шкідниками. Без ГМО. Товар 

повинен відповідати ДСТУ 7966:2015 або еквівалент, відповідним документам 

,що діють на території України(мати сертифікат якості та декларизації виробника, 

оформлені відповідно до вимог законодавства України). При поставці повинна 

додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами 

виробника. 

 



Крупа ячна вагова першого ґатунку, з відбірного зерна, врожаю минулого року. 

Колір, смак та запах властивий крупі даного виду, без шкідливих домішок, без 

зараженості та забруднення шкідниками,фасована. Без ГМО. Товар повинен 

відповідати ДСТУ 7700:2015 або еквівалент , відповідним документам ,що діють 

на території України(мати сертифікат якості та декларизації виробника, 

оформлені відповідно до вимог законодавства України). При поставці повинна 

додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами 

виробника. 

Крупа перлова фасована, колір, смак та запах властивий крупі даного виду, без 

шкідливих домішок, без зараженості та забруднення шкідниками. Без ГМО. Товар 

повинен відповідати ДСТУ 7700:2015 (або еквівалент), відповідним документам 

,що діють на території України(мати сертифікат якості та декларизації виробника, 

оформлені відповідно до вимог законодавства України). При поставці повинна 

додержуватись цілісність стандартної упаковки з необхідними реквізитами 

виробника. 

 

10)   Вершкове масло жирністю 72,5%, код ДК 021:2015:15530000-2: Вершкове 

масло;  314 040 грн з ПДВ; 

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

nprocurement.org%2Fget%2F3922997405314be283b0c204fd99dc36%3FKeyID%3D5

2462340%26Signature%3DC80c3c8tmiUGRwmQ9GDNDDzQjvXY5bE8J45JSXaQY

UaQePfGHce%252FWF%25252BDV3zQI%252F5PoxpHIuX6Ei%252FDtkn4pCrRAg

%25253D%25253D 

Вершкове масло вітчизняного виробництва, повинен відповідати нормам ГОСТ, 

ДСТУ або ТУ за умови, що технічні умови на зазначений товар мають показники 

не нижчі, ніж визначено в державних (національних) стандартах. Частка жиру не 

менше ніж 72,5% . Фасоване. 

 

 

11)  Сир сичужний твердий, сир кисломолочний, ДК 021:2015 15540000-5 

Сирні продукти; 388 808 грн з ПДВ; 

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

nprocurement.org%2Fget%2F9c797a112fc54cb3873d9171ce60c8d9%3FKeyID%3D52

462340%26Signature%3DHeUbOpkjzWl7VOm4Io9%252FPWZcDaasIipjwPBLDDT

%252FMOiBWkXS1akgKtb5mIvn%25252Ba%25252BYDAKE2nod5PCYGaIDGpcZ

CQ%25253D%25253D 

Сир сичужний твердий виготовляють із пастеризованого коров’ячого молока з 

застосуванням молокозсідальних ферментів, заквасок або заквашуваних 

препаратів. Поверхня чиста рівна, без механічних ушкоджень, сторонніх 

нашарувань і товстого верхнього шару, покрита захисним покровом , який щільно 

прилягає до поверхні сиру. Смак та запах: не різкий , специфічний сирний або 

https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F3922997405314be283b0c204fd99dc36%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DC80c3c8tmiUGRwmQ9GDNDDzQjvXY5bE8J45JSXaQYUaQePfGHce%252FWF%25252BDV3zQI%252F5PoxpHIuX6Ei%252FDtkn4pCrRAg%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F3922997405314be283b0c204fd99dc36%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DC80c3c8tmiUGRwmQ9GDNDDzQjvXY5bE8J45JSXaQYUaQePfGHce%252FWF%25252BDV3zQI%252F5PoxpHIuX6Ei%252FDtkn4pCrRAg%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F3922997405314be283b0c204fd99dc36%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DC80c3c8tmiUGRwmQ9GDNDDzQjvXY5bE8J45JSXaQYUaQePfGHce%252FWF%25252BDV3zQI%252F5PoxpHIuX6Ei%252FDtkn4pCrRAg%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F3922997405314be283b0c204fd99dc36%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DC80c3c8tmiUGRwmQ9GDNDDzQjvXY5bE8J45JSXaQYUaQePfGHce%252FWF%25252BDV3zQI%252F5PoxpHIuX6Ei%252FDtkn4pCrRAg%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F3922997405314be283b0c204fd99dc36%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DC80c3c8tmiUGRwmQ9GDNDDzQjvXY5bE8J45JSXaQYUaQePfGHce%252FWF%25252BDV3zQI%252F5PoxpHIuX6Ei%252FDtkn4pCrRAg%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F9c797a112fc54cb3873d9171ce60c8d9%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DHeUbOpkjzWl7VOm4Io9%252FPWZcDaasIipjwPBLDDT%252FMOiBWkXS1akgKtb5mIvn%25252Ba%25252BYDAKE2nod5PCYGaIDGpcZCQ%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F9c797a112fc54cb3873d9171ce60c8d9%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DHeUbOpkjzWl7VOm4Io9%252FPWZcDaasIipjwPBLDDT%252FMOiBWkXS1akgKtb5mIvn%25252Ba%25252BYDAKE2nod5PCYGaIDGpcZCQ%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F9c797a112fc54cb3873d9171ce60c8d9%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DHeUbOpkjzWl7VOm4Io9%252FPWZcDaasIipjwPBLDDT%252FMOiBWkXS1akgKtb5mIvn%25252Ba%25252BYDAKE2nod5PCYGaIDGpcZCQ%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F9c797a112fc54cb3873d9171ce60c8d9%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DHeUbOpkjzWl7VOm4Io9%252FPWZcDaasIipjwPBLDDT%252FMOiBWkXS1akgKtb5mIvn%25252Ba%25252BYDAKE2nod5PCYGaIDGpcZCQ%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F9c797a112fc54cb3873d9171ce60c8d9%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DHeUbOpkjzWl7VOm4Io9%252FPWZcDaasIipjwPBLDDT%252FMOiBWkXS1akgKtb5mIvn%25252Ba%25252BYDAKE2nod5PCYGaIDGpcZCQ%25253D%25253D


ніжно-молочний ,без сторонніх присмаків і запахів. Консистенція тіста: 

пластичне, ніжне однорідне, злегка крихке. Малюнок на розрізі: вічка круглої, 

овальної чи довільної форми. Дозволено відсутність малюнку, наявність 

невеликих пустот. Колір однорідний за всією масою, від білого до жовтого. 

Форма головки сиру бруски, циліндри, сфери тощо, відповідати вимогам ГОСТ, 

ДСТУ (або еквіваленту). Маркування, пакування та правила транспортування та 

зберігання згідно діючого стандарту. 

За органолептичними показниками кисломолочний сир повинен відповідати 

наступним характеристикам: консистенція та зовнішній вигляд - м’яка, мазка, або 

розсипчаста. Дозволено незначну крупинчатість та незначне виділення сироватки. 

Запах та смак: характерний, кисломолочний без сторонніх присмаків і запахів. 

Колір: білий або кремовий, рівномірний за всією массою, відповідати вимогам 

ГОСТ, ДСТУ (або еквіваленту). Маркування, пакування та правила 

транспортування та зберігання згідно діючого стандарту. 

 

12)   Консервовані овочі та фрукти в тарі, сухофрукти (помідор 

консервований, огірок консервований, ікра кабачкова, паста томатна, 

повидло фруктове, квасоля консервована, кукурудза консервована, горошок 

консервований, сухофрукти, капуста квашена, огірок квашений), ДК 

021:2015: 15330000-0 Оброблені фрукти та овочі;  395 825 грн з ПДВ; 

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

nprocurement.org%2Fget%2Fcec4ed4b7b754629975b364f8eb84870%3FKeyID%3D52

462340%26Signature%3DxJz%252FDVXp5m9NeR3TIY0OuBHzipZ6Zcjb6plZD0x73

uEBFcSABBid8aw55ocPwQEt3cjnmrfHEe678yHC6Bq6Cg%25253D%25253D 

Помідори консервовані. Скляна банка з металевою кришкою місткістю 1 л. До їх 

складу повинно входити помідори свіжі, зелень пряних рослин, сіль кухонна, 

цукор, лимонна кислота, спеції, часник та інше. Зовнішній вигляд – томати цілі, 

без плодоніжок, близькі за розміром, однакові за формою та ступені зрілості з 

шкіркою, зеленню, часником, прянощами у кислувато-сольовому заливанні. 

Консистенція – м’яка, характерна для стерилізованих томатів. Смак та запах – 

слабо-кислий з солонуватим присмаком, з добре вираженим ароматом прянощів. 

Без додавання оцету. Колір – однорідний, червоний. Колір заливки – прозора або 

злегка з жовтуватим відтінком рідина. Термін придатності від загального терміну 

зберігання, передбаченого виробником, на час поставки не менше 85%. Без ГМО. 

Якість повинна відповідати нормам ДСТУ, ТУ та інших документів, що діють на 

території України. Товар, що поставляється повинен мати або посвідчення якості 

виробника або декларація виробника або інший подібний документ, що 

підтверджує відповідність товару вимогам, встановленого до нього 

загальнообов’язковими на території України нормам і правилам, повинен бути 

оформлений відповідно до вимог законодавства України. Супровідна 

документація до товару: кожне постачання продукту до закладів освіти 

https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fcec4ed4b7b754629975b364f8eb84870%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DxJz%252FDVXp5m9NeR3TIY0OuBHzipZ6Zcjb6plZD0x73uEBFcSABBid8aw55ocPwQEt3cjnmrfHEe678yHC6Bq6Cg%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fcec4ed4b7b754629975b364f8eb84870%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DxJz%252FDVXp5m9NeR3TIY0OuBHzipZ6Zcjb6plZD0x73uEBFcSABBid8aw55ocPwQEt3cjnmrfHEe678yHC6Bq6Cg%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fcec4ed4b7b754629975b364f8eb84870%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DxJz%252FDVXp5m9NeR3TIY0OuBHzipZ6Zcjb6plZD0x73uEBFcSABBid8aw55ocPwQEt3cjnmrfHEe678yHC6Bq6Cg%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fcec4ed4b7b754629975b364f8eb84870%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DxJz%252FDVXp5m9NeR3TIY0OuBHzipZ6Zcjb6plZD0x73uEBFcSABBid8aw55ocPwQEt3cjnmrfHEe678yHC6Bq6Cg%25253D%25253D


поставляється з документами, що підтверджують їх якість та безпеку. Продукти 

приймаються лише за наявності супровідних документів, що підтверджують їх 

походження, безпечність і які 

Огірок консервований Скляна банка з металевою кришкою місткістю 1 л. До їх 

складу повинно входити огірки свіжі, зелень пряних рослин, сіль кухонна, цукор, 

лимонна кислота, спеції, часник та інше. Огірки цілі, з хорошим смаком, щільною 

консистенцією, незагрубілою шкірою. Без плодоніжок і залишків квіток, чисті, не 

зморщені, не м’яті, без механічних та інших пошкоджень. Дозволяється наявність 

огірків неправильної форми в одиниці розфасовки. Дозволяється одиничні 

екземпляри нерівномірних по розміру для забезпечення маси нетто. Без додавання 

оцету. Смак та запах – смак слабо кислий помірно-солоний, запах приємний з 

ароматом прянощів, без сторонніх присмаку та запаху. Колір – огірки оливково-

зелені або оливкові без плям і опіків. Консистенція – огірки тверді, пружні, без 

пустот, з щільною хрусткою м’якоттю, з недорозвиненим насінням. Якість 

заливки – заливкапрактично прозора з жовтуватим відтінком, з частками 

прянощів. Термін придатності від загального терміну зберігання, передбаченого 

виробником, на час поставки не менше 85%. Без ГМО. Якість повинна 

відповідати нормам ДСТУ, ТУ та інших документів, що діють на території 

України. Товар повинен мати відповідне пакування, яке забезпечує цілісність 

товару та збереження його якості під час транспортування. Товар, що 

поставляється повинен мати або посвідчення якості виробника або декларація 

виробника або інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару 

вимогам, встановленого до нього загальнообов’язковими на території України 

нормам і правилам, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства 

України. Супровідна документація до товару: кожне постачання продукту до 

закладів освіти поставляється з документами, що підтверджують їх якість та 

безпеку. Продукти приймаються лише за наявності супровідних документів, що 

підтверджують їх походження, безпечність і якість. 

Ікра кабачкова. Скляна банка з металевою кришкою міскістю 0,5 л. Однорідна, 

рівномірно подрібнена маса з помітним вкрапленням зелені та прянощів, без 

грубого насіння переспілих овочів, грубих включень плодоніок і без помітного 

відокремлення рідини. Смак та запах властиві ікри, виготовленій з певного виду 

обсмажених чи бланшованих овочів, чи з суміші обсмажених і бланшованих 

овочів. Без додавання оцету. Термін придатності від загального терміну 

зберігання, передбаченого виробником, на час поставки не менше 85%. 

 

Якість повинна відповідати нормам ДСТУ, ТУ та інших документів, що діють на 

території України. Без ГМО. Товар, що поставляється повинен мати або 

посвідчення якості виробника або декларація виробника або інший подібний 

документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленого до нього 

загальнообов’язковими на території України нормам і правилам, повинен бути 



оформлений відповідно до вимог законодавства України. Супровідна 

документація до товару: кожне постачання продукту до закладів освіти 

поставляється з документами, що підтверджують їх якість та безпеку. Продукти 

приймаються лише за наявності супровідних документів, що підтверджують їх 

походження, безпечність і якість. 

Томатна паста . Скляна банка з металевою кришкою міскістю 0,5л. Повинна бути 

виготовлена зі стиглих томатів шляхом їх розроблення, підігріву, протирання та 

уварювання з сіллю або без неї до визначеного змісту сухих речовин. Зовнішній 

вигляд та консистенція – однорідна концентрована маса, мажуча консистенція, 

без темних включень, залишків шкірки, насіння та інших грубих частинок плодів. 

Колір – червоний, яскраво виражений, рівномірний по всій масі. Смак та запах – 

властиві концентрованої томатної масі, без гіркоти, пригару та інших сторонніх 

присмаків та запаху. Термін придатності від загального терміну зберігання, 

передбаченого виробником, на час поставки не менше 85%. Без ГМО. Якість 

повинна відповідати нормам ДСТУ, ТУ та інших документів, що діють на 

території України. Товар повинен мати відповідне пакування, яке забезпечує 

цілісність товару та збереження його якості під час транспортування. Товар, що 

поставляється повинен мати або посвідчення якості виробника або декларація 

виробника або інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару 

вимогам, встановленого до нього загальнообов’язковими на території України 

нормам і правилам, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства 

України. Супровідна документація до товару: кожне постачання продукту до 

закладів освіти поставляється з документами, що підтверджують їх якість та 

безпеку. Продукти приймаються лише за наявності супровідних документів, що 

підтверджують їх походження, безпечність і якість. 

Повидло фруктове. Рівномірно протерта маса з м’якоті або ягід із слів, яблук, 

пбрикос та інших фруктів. Колір – залежно від кольору плодів. Консистенція – 

однорідна, без твердих включень, смак – кислувато-солодкий, запах – фруктовий. 

Термін придатності від загального терміну зберігання, передбаченого 

виробником, на час поставки не менше 85%. Без ГМО. Якість повинна 

відповідати нормам ДСТУ, ТУ та інших документів, що діють на території 

України. Товар повинен мати відповідне пакування, яке забезпечує цілісність 

товару та збереження його якості під час транспортування. Товар, що 

поставляється повинен мати або посвідчення якості виробника або декларація 

виробника або інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару 

вимогам, встановленого до нього загальнообов’язковими на території України 

нормам і правилам, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства 

України. Супровідна документація до товару: кожне постачання продукту до 

закладів освіти поставляється з документами, що підтверджують їх якість та 

безпеку. Продукти приймаються лише за наявності супровідних документів, що 

підтверджують їх походження, безпечність і якість. 



Квасоля консервована. Квасоля (в томатному соусі) в скляній банці ємністю 0,5л, 

з металевою кришкою. Повинна мати відповідний запах (не затхлий і без запаху 

плісняви), без сторонніх домішок; без ознак цвілі (злипання) та грудок, без 

забруднення мертвими шкідниками. Без додавання оцету. Термін придатності від 

загального терміну зберігання, передбаченого виробником, на час поставки не 

менше 85%. Без ГМО. Якість повинна відповідати нормам ДСТУ, ТУ та інших 

документів, що діють на території України. Товар повинен мати відповідне 

пакування, яке забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час 

транспортування. Товар, що поставляється повинен мати або посвідчення якості 

виробника або декларація виробника або інший подібний документ, що 

підтверджує відповідність товару вимогам, встановленого до нього 

загальнообов’язковими на території України нормам і правилам, повинен бути 

оформлений відповідно до вимог законодавства 

Кукурудза консервована у жерстяних банках. Зерна кукурудзи однакового 

інтенсивного жовтого кольору. ДСТУ 7164-2010 та інші актуальні (що діють на 

дату оголошення закупівлі) редакції національних та міжнародних стандартів, їх 

зміни та доповнення. Виготовлені згідно технологічної інструкції та рецептурам, 

затвердженними у встановленому порядку, дотримуючись санітарних правил, за 

показниками якоті повинні відповідати вимогам цього стандарту. Смак і запах 

характерні для вареної кукурудзи молочного чи молочно-воскового ступеня 

стиглості. Солодкуваті смак та запах. Термін придатності від загального терміну 

зберігання, передбаченого виробником, на час поставки (не менше, ніж: не менше 

90%. Продукт виготовлено з натуральних продуктів без додавання 

консервантів,штучних барвників та згущувачів. Оцінка якості – на підтвердження 

відповідності крітеріям безпеки Учасник повинен мати Декларацію виробника 

(посвідчення про якість), видану виробником продукції. Товар повинен 

відповідати показникам безпечності та якості для харчових продуктів,що 

передбачені чинним законодавством,в тому числі згідно Закону України "Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів", 

вказаному ДСТУ 

Горошок консервований у жерстяних банках. Теплове оброблення. Зовнішній 

вигляд і консистенція: горошок зелений, залитий рідиною. Зелений горошок 

повинен бути цілим, чистим, рідина прозора. Смак і запах характерні зеленому 

горошку, без сторонніх присмаків та запахів. З мікробіологічними показниками 

повинні відповідати вимогам промисловій стерільності відповідно до вимог 

інструкції. Продукт виготовлено з натуральних продуктів без додавання 

консервантів, штучних барвників та згущувачів. Без додавання оцету. Термін 

придатності від загального терміну зберігання, передбаченого виробником, на час 

поставки не менше 85%. Якість повинна відповідати нормам ДСТУ, ТУ та інших 

документів, що діють на території України. Без ГМО. Товар, що поставляється 

повинен мати або посвідчення якості виробника або декларація виробника або 



інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, 

встановленого до нього загальнообов’язковими на території України нормам і 

правилам, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України. 

Супровідна документація до товару: кожне постачання продукту до закладів 

освіти поставляється з документами, що підтверджують їх якість та безпеку. 

Продукти приймаються лише за наявності супровідних документів, що 

підтверджують їх походження, безпечність і якість. 

Сухофрукти. Плоди можуть бути цілими або у вигляді кружків, дольок. Колір 

відповідний даному виду фруктів. Не допускаються плоди, пошкоджені 

шкідниками та гризунами, стороннім запахом та смаком, підгорілі. Не 

допускається пісок чи інші сторонні домішки. Пакування: тканинні або паперові 

мішки. Сушені фрукти повинні бути без штучних домішок та сторонніх запахів. 

Термін придатності від загального терміну зберігання, передбаченого 

виробником, на час поставки не менше 85%. Без ГМО. Якість повинна 

відповідати нормам ДСТУ, ТУ та інших документів, що діють на території 

України. Товар повинен мати відповідне пакування, яке забезпечує цілісність 

товару та збереження його якості під час транспортування Товар повинен 

відповідати показникам безпечності та якості для харчових продуктів, чинним 

нормативним документам, затвердженим у встановленому законодавством 

порядку. Товар, що поставляється повинен мати або посвідчення якості 

виробника або декларація виробника або інший подібний документ, що 

підтверджує відповідність товару вимогам, встановленого до нього 

загальнообов’язковими на території України нормам і правилам, повинен бути 

оформлений відповідно до вимог законодавства України. Супровідна 

документація до товару: кожне постачання продукту до закладів освіти 

поставляється з документами, що підтверджують їх якість та безпеку. Продукти 

приймаються лише за наявності супровідних документів, що підтверджують їх 

походження, безпечність і якість.. 

Капуста квашена. Капуста має бути першого сорту, рівномірно нашинкована 

полосками не менше 5мм або нарізана чи нарублена у вигляді частин різної 

форми не більше 12мм, без великих частин та кусків листя, овочеві компоненти та 

прянощі рівномірно розміщені в квашеній капусті, за консистенцією сочна, 

хрустка, щільна; за запахом ароматна, характерна запаху квашеної капусти; за 

смаком – кислувато-солонувата, приємна, без гіркоти; колір – світло-солом’яний з 

жовтуватим відтінком. Поліетиленові відра від 1 кг. Термін придатності від 

загального терміну зберігання, передбаченого виробником, на час поставки не 

менше 85%. Якість повинна відповідати нормам ДСТУ, ТУ та інших документів, 

що діють на території України. Без ГМО Товар повинен мати відповідне 

пакування, яке забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час 

транспортування. Товар, що поставляється повинен мати або посвідчення якості 

виробника або декларація виробника або інший подібний документ, що 



підтверджує відповідність товару вимогам, встановленого до нього 

загальнообов’язковими на території України нормам і правилам, повинен бути 

оформлений відповідно до вимог законодавства України. Супровідна 

документація до товару: кожне постачання продукту до закладів освіти 

поставляється з документами, що підтверджують їх якість та безпеку. Продукти 

приймаються лише за наявності супровідних документів, що підтверджують їх 

походження, безпечність і якість. 

Огірок квашений. Зовнішній вигляд та концентрація: Від зеленого до світло-

зеленого. Огірки повинні бути цілими, чистими, середнього розміру, без 

механічних пошкоджень і сонячних опіків. Виготовлені згідно технологічної 

інструкції та рецептурам, затвердженими у встановленому порядку дотримуючись 

санітарних правил ,за показниками якості повинні відповідати вимогам цього 

стандарту Сторонній запах, смак, не властивий колір і наявність забруднень, 

пошкоджень, шкідників не допускаються. Якість повинна відповідати нормам 

ДСТУ, ТУ та інших документів, що діють на території України. Без ГМО Товар 

повинен мати відповідне пакування, яке забезпечує цілісність товару та 

збереження його якості під час транспортування. Товар, що поставляється 

повинен мати або посвідчення якості виробника або декларація виробника або 

інший подібний документ, що підтверджує відповідність товару вимогам, 

встановленого до нього загальнообов’язковими на території України нормам і 

правилам, повинен бути оформлений відповідно до вимог законодавства України. 

Супровідна документація до товару: кожне постачання продукту до закладів 

освіти поставляється з документами, що підтверджують їх якість та безпеку. 

Продукти приймаються лише за наявності супровідних документів, що 

підтверджують їх походження, безпечність і якість. 

 

13)   Яйця курячі, ДК 021:2015: 03140000-4 Продукція тваринництва та 

супутня продукція; 195 481,66 грн з ПДВ;  

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

nprocurement.org%2Fget%2Fff83b9877af3490499ae97bb4a0f95ed%3FKeyID%3D524

62340%26Signature%3DHH43gFkAq5kLfprXLMdKnmStzeYqsQqXEy9HIyUjTyEoa

7p3c1idJP3yu2VMt2ELISbQm9KccwgyH1VqOb60Bw%25253D%25253D 

Яйця курячі столові вищої або першої категорії . Якість товару: яйця курячі 

столові з відповідним маркуванням, повинна відповідати вимогам 

ДСТУ5028:2008 « Яйця курячі харчові», відповідає вимогам діючого санітарного 

законодавства України, норм харчування. Термін зберігання не більше 25 діб. В 

паспорті якості (сертифікаті виробника) має зазначатися наступна інформація : - 

назва продукту; - назва підприємства виробника, його юридична адреса; - дата 

видачі паспорта якості (сертифіката виробника); - кількість яєць; - вид упаковки; - 

дата знесення; - дата сортування; - термін та умови збереження; - зазначення 

номера експертного висновка , ким виданий. Зовнішній вигляд: До реалізації 

https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fff83b9877af3490499ae97bb4a0f95ed%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DHH43gFkAq5kLfprXLMdKnmStzeYqsQqXEy9HIyUjTyEoa7p3c1idJP3yu2VMt2ELISbQm9KccwgyH1VqOb60Bw%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fff83b9877af3490499ae97bb4a0f95ed%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DHH43gFkAq5kLfprXLMdKnmStzeYqsQqXEy9HIyUjTyEoa7p3c1idJP3yu2VMt2ELISbQm9KccwgyH1VqOb60Bw%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fff83b9877af3490499ae97bb4a0f95ed%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DHH43gFkAq5kLfprXLMdKnmStzeYqsQqXEy9HIyUjTyEoa7p3c1idJP3yu2VMt2ELISbQm9KccwgyH1VqOb60Bw%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fff83b9877af3490499ae97bb4a0f95ed%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DHH43gFkAq5kLfprXLMdKnmStzeYqsQqXEy9HIyUjTyEoa7p3c1idJP3yu2VMt2ELISbQm9KccwgyH1VqOb60Bw%25253D%25253D


допускаються лише яйця без механічних пошкоджень, на них не повинно бути 

плям крові або посліду. Міцна, ціла та чиста шкаралупа. Висота повітряної 

камери яєць до 7 мм. Білок щільний, що просвічує. Жовток міцний, мало 

помітний, дозволяється невелике відхилення від центрального положення. Маса 

одного яйця не менше 48 г. Пакування в чисті та сухі картонні короба з 

просвітами. На кожній коробці пакування етикетка з вказівкою: - найменування 

продукції; - найменування відправника, його юридична адреса; - маса нетто (кг); - 

номеру бригади або пакувальника; - умови збереження; - позначення відповідного 

стандарту. Термін придатності товару на момент поставки повинен бути не менше 

80% загального терміну придатності. Доставка товару Замовнику має 

здійснюватися з дотриманням температурного середовища, якого вимагають 

супроводжуючі його документи. 

 


