
 

 

14)    Сік фруктовий в асортименті, ДК 021:2015 15320000-7 Фруктові та 

овочеві соки;  194 775 грн з ПДВ;  

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

nprocurement.org%2Fget%2F4ea480f7f0dd45698229ef04841bff0b%3FKeyID%3D524

62340%26Signature%3DIbtqlYCQBXw4xfJfECQdkv7GYOjFTNnixPiiBSrs%252F73

05ta7PTMwfXkoUk2nVQPENQOD%25252BqiBP9r%25252B%25252BaBRLGxcAw

%25253D%25253D 

Сік фруктовий – придатний для дитячого харчування, виготовлений з 

високоякісної плодово-ягідної сировини, доброякісних стиглих, свіжих або 

збережених свіжими шляхом охолодження або іншими способами фруктів. 

Освітлений та з м’якоттю, фруктова частина повинна становити не менше 30%. 

Повинен бути з характерними для даного фрукту запахом та смаком. Упаковка 

(тара) скляна (1,3л), або тетрапакет (1л) повинна бути без пошкоджень, 

забезпечувати захист і зберігання товару під час транспортування від місця 

завантаження до місця поставки (відвантаження). Соки фруктові повинні 

відповідати умовам ГОСТ, ДСТУ або ТУ які діють на момент проведення 

процедури закупівлі. Термін придатності (зберігання) товару - згідно з терміном, 

вказаним на упаковці. 

 

15)    Цукор-пісок, ДК 021:2015:15830000-5 Цукор і супутня продукція;               

193 624 грн з ПДВ;  

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

nprocurement.org%2Fget%2F9fc94f0e2165481ca2c2858fde9e88f7%3FKeyID%3D524

62340%26Signature%3DzwMKbjjPJMp5YzAVwEygKYdVC7ga1lJfuibyAL8Fr0TYp

dmBOz5MGmcvQicKFN%252FITnM4qc%252FyIEodX8ygct81BA%25253D%25253

D 

Цукор-пісок розсипний (кристалічний), сировина - цукровий буряк. Солодкий, без 

сторонніх присмаків і запахів. Колір від білого та світло-жовтого, однорідний за 

всією масою. Цукор сірого кольору не допускається. Цукор має бути не вогкий, не 

липкий на дотик, без грудочок. Маркування на пакуванні допускається лише 

фарбою, вільною від токсинів. Фасування: мішки поліпропіленові - 1кг, 5кг, 10кг, 

50 кг (відповідно до заявок). Якість товару з відповідним маркуванням, повинна 

відповідати вимогам ДСТУ 4623:2006 або еквівалент. 

 

16)   Макаронні вироби, ДК 021:2015: 15850000-1 Макаронні вироби;                             

84 000 грн з ПДВ;   

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

nprocurement.org%2Fget%2F78f3ef8c3a2445f1897eb0ae3ab6281b%3FKeyID%3D524

62340%26Signature%3DCIrfIN8U%252F%252FO4dc%25252BNCm1FnB0g5psRhZa

https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F4ea480f7f0dd45698229ef04841bff0b%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DIbtqlYCQBXw4xfJfECQdkv7GYOjFTNnixPiiBSrs%252F7305ta7PTMwfXkoUk2nVQPENQOD%25252BqiBP9r%25252B%25252BaBRLGxcAw%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F4ea480f7f0dd45698229ef04841bff0b%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DIbtqlYCQBXw4xfJfECQdkv7GYOjFTNnixPiiBSrs%252F7305ta7PTMwfXkoUk2nVQPENQOD%25252BqiBP9r%25252B%25252BaBRLGxcAw%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F4ea480f7f0dd45698229ef04841bff0b%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DIbtqlYCQBXw4xfJfECQdkv7GYOjFTNnixPiiBSrs%252F7305ta7PTMwfXkoUk2nVQPENQOD%25252BqiBP9r%25252B%25252BaBRLGxcAw%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F4ea480f7f0dd45698229ef04841bff0b%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DIbtqlYCQBXw4xfJfECQdkv7GYOjFTNnixPiiBSrs%252F7305ta7PTMwfXkoUk2nVQPENQOD%25252BqiBP9r%25252B%25252BaBRLGxcAw%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F4ea480f7f0dd45698229ef04841bff0b%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DIbtqlYCQBXw4xfJfECQdkv7GYOjFTNnixPiiBSrs%252F7305ta7PTMwfXkoUk2nVQPENQOD%25252BqiBP9r%25252B%25252BaBRLGxcAw%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F9fc94f0e2165481ca2c2858fde9e88f7%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DzwMKbjjPJMp5YzAVwEygKYdVC7ga1lJfuibyAL8Fr0TYpdmBOz5MGmcvQicKFN%252FITnM4qc%252FyIEodX8ygct81BA%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F9fc94f0e2165481ca2c2858fde9e88f7%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DzwMKbjjPJMp5YzAVwEygKYdVC7ga1lJfuibyAL8Fr0TYpdmBOz5MGmcvQicKFN%252FITnM4qc%252FyIEodX8ygct81BA%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F9fc94f0e2165481ca2c2858fde9e88f7%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DzwMKbjjPJMp5YzAVwEygKYdVC7ga1lJfuibyAL8Fr0TYpdmBOz5MGmcvQicKFN%252FITnM4qc%252FyIEodX8ygct81BA%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F9fc94f0e2165481ca2c2858fde9e88f7%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DzwMKbjjPJMp5YzAVwEygKYdVC7ga1lJfuibyAL8Fr0TYpdmBOz5MGmcvQicKFN%252FITnM4qc%252FyIEodX8ygct81BA%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F9fc94f0e2165481ca2c2858fde9e88f7%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DzwMKbjjPJMp5YzAVwEygKYdVC7ga1lJfuibyAL8Fr0TYpdmBOz5MGmcvQicKFN%252FITnM4qc%252FyIEodX8ygct81BA%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F78f3ef8c3a2445f1897eb0ae3ab6281b%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DCIrfIN8U%252F%252FO4dc%25252BNCm1FnB0g5psRhZaOuMTmZ%252FbSgC7DApsylJLKvvOAbtXHI65AGStafl5DOF6e8tpK%252FDWVCg%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F78f3ef8c3a2445f1897eb0ae3ab6281b%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DCIrfIN8U%252F%252FO4dc%25252BNCm1FnB0g5psRhZaOuMTmZ%252FbSgC7DApsylJLKvvOAbtXHI65AGStafl5DOF6e8tpK%252FDWVCg%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F78f3ef8c3a2445f1897eb0ae3ab6281b%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DCIrfIN8U%252F%252FO4dc%25252BNCm1FnB0g5psRhZaOuMTmZ%252FbSgC7DApsylJLKvvOAbtXHI65AGStafl5DOF6e8tpK%252FDWVCg%25253D%25253D


OuMTmZ%252FbSgC7DApsylJLKvvOAbtXHI65AGStafl5DOF6e8tpK%252FDWVC

g%25253D%25253D 

Сорт пшениці, з якої вироблено продукт – вищий. Макаронні вироби повинні 

бути сухі, без домішок, вологість відповідно норм. Макаронні вироби повинні 

бути вищого ґатунку, відповідної форми, величини. Колір повинен відповідати 

даному виду і сорту макаронів. Колір однотонний з кремовим або жовтим 

відтінком. Допускається незначна шорсткість поверхні. Смак і запах властиві 

цьому виду виробів, без стороннього присмаку і запаху. Якість товару відповідно 

ДСТУ 7043:2009, не допускається додавання синтетичних барвників, 

ароматизаторів, підсолоджувачів, підсилювачів смаку, консервантів, ГМО. 

Макаронні вироби фасовані. Маркування на упаковці повинно містити: назву і 

адресу виробника, повну назву продукту, його склад, масу нетто, брутто, кінцеву 

дату споживання або дату виробництва та строк придатності, мікробіологічні 

показники, умови зберігання і інформаційні дані про харчову цінність 100 г 

продукту. На момент поставки термін придатності до споживання товару повинен 

складати не менше, ніж 80% до загального терміну придатності до споживання. 

 

17)   Розподіл природного газу, ДК 021:2015 65210000-8 - Розподіл газу;                    

617 849,86 грн з ПДВ;  

https://p.zakupki.prom.ua/p?u=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2

Fget%2F6cfab9dca20e49bbaea59adf415d0768%3FKeyID%3D52462340%26Signature

%3Dp5HqFOlg3KPsCL3zkGl343d8VB5s9UyiC9Kx04Q%252FKs3zhsRyPxD4oxLEu

zSAXGeGzdVGzwyU7gbs3qAP2wSRCg%25253D%25253D&s=qodcqdyq&h=jT4zk

Q5WhVob-rRaqrdRdw&m=application%2Fpdf 

              

18)    Олія соняшникова рафінована, ДК 021:2015:15420000-8: Рафіновані олії 

та жири;  127 350 грн з ПДВ; 

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

nprocurement.org%2Fget%2F419d2efc8897487590ae1db1dc000a5f%3FKeyID%3D52

462340%26Signature%3DWddUOZ9zDz9VYQ8qKDhNm5JV6awREqle0r9ZtSHM1h

VafVdbCGyCjqeTUqfI0PbM23tgTuKsGVzwq0OiRLPCBQ%25253D%25253D 

Олія соняшникова рафінована дезодорована, в’язка рідина, прозора, світло 

жовтого кольору, смак та запах повинен бути притаманний олії соняшниковій без 

стороннього запаху, присмаку та гіркоти. Олія соняшникова повинна відповідати 

вимогам ДСТУ 4492:2005, або ТУ. виробника. Пластикові пляшки повинні бути 

герметично закупорені ковпачками з полімерних матеріалів, без пошкоджень 

упаковки. . З маркуванням на кожній упаковці. На кожній одиниці фасування 

повинна бути наступна інформація: назва харчового продукту, назва та адреса 

підприємства-виробника, вага нетто, склад, дата виготовлення, термін 

придатності та умови зберігання, дані про харчову та енергетичну цінність. Без 

ГМО, що має бути зазначено на упаковці. Товар повинен бути фасованим в тару - 

https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F78f3ef8c3a2445f1897eb0ae3ab6281b%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DCIrfIN8U%252F%252FO4dc%25252BNCm1FnB0g5psRhZaOuMTmZ%252FbSgC7DApsylJLKvvOAbtXHI65AGStafl5DOF6e8tpK%252FDWVCg%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F78f3ef8c3a2445f1897eb0ae3ab6281b%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DCIrfIN8U%252F%252FO4dc%25252BNCm1FnB0g5psRhZaOuMTmZ%252FbSgC7DApsylJLKvvOAbtXHI65AGStafl5DOF6e8tpK%252FDWVCg%25253D%25253D
https://p.zakupki.prom.ua/p?u=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F6cfab9dca20e49bbaea59adf415d0768%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3Dp5HqFOlg3KPsCL3zkGl343d8VB5s9UyiC9Kx04Q%252FKs3zhsRyPxD4oxLEuzSAXGeGzdVGzwyU7gbs3qAP2wSRCg%25253D%25253D&s=qodcqdyq&h=jT4zkQ5WhVob-rRaqrdRdw&m=application%2Fpdf
https://p.zakupki.prom.ua/p?u=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F6cfab9dca20e49bbaea59adf415d0768%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3Dp5HqFOlg3KPsCL3zkGl343d8VB5s9UyiC9Kx04Q%252FKs3zhsRyPxD4oxLEuzSAXGeGzdVGzwyU7gbs3qAP2wSRCg%25253D%25253D&s=qodcqdyq&h=jT4zkQ5WhVob-rRaqrdRdw&m=application%2Fpdf
https://p.zakupki.prom.ua/p?u=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F6cfab9dca20e49bbaea59adf415d0768%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3Dp5HqFOlg3KPsCL3zkGl343d8VB5s9UyiC9Kx04Q%252FKs3zhsRyPxD4oxLEuzSAXGeGzdVGzwyU7gbs3qAP2wSRCg%25253D%25253D&s=qodcqdyq&h=jT4zkQ5WhVob-rRaqrdRdw&m=application%2Fpdf
https://p.zakupki.prom.ua/p?u=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F6cfab9dca20e49bbaea59adf415d0768%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3Dp5HqFOlg3KPsCL3zkGl343d8VB5s9UyiC9Kx04Q%252FKs3zhsRyPxD4oxLEuzSAXGeGzdVGzwyU7gbs3qAP2wSRCg%25253D%25253D&s=qodcqdyq&h=jT4zkQ5WhVob-rRaqrdRdw&m=application%2Fpdf
https://p.zakupki.prom.ua/p?u=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F6cfab9dca20e49bbaea59adf415d0768%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3Dp5HqFOlg3KPsCL3zkGl343d8VB5s9UyiC9Kx04Q%252FKs3zhsRyPxD4oxLEuzSAXGeGzdVGzwyU7gbs3qAP2wSRCg%25253D%25253D&s=qodcqdyq&h=jT4zkQ5WhVob-rRaqrdRdw&m=application%2Fpdf
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F419d2efc8897487590ae1db1dc000a5f%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DWddUOZ9zDz9VYQ8qKDhNm5JV6awREqle0r9ZtSHM1hVafVdbCGyCjqeTUqfI0PbM23tgTuKsGVzwq0OiRLPCBQ%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F419d2efc8897487590ae1db1dc000a5f%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DWddUOZ9zDz9VYQ8qKDhNm5JV6awREqle0r9ZtSHM1hVafVdbCGyCjqeTUqfI0PbM23tgTuKsGVzwq0OiRLPCBQ%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F419d2efc8897487590ae1db1dc000a5f%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DWddUOZ9zDz9VYQ8qKDhNm5JV6awREqle0r9ZtSHM1hVafVdbCGyCjqeTUqfI0PbM23tgTuKsGVzwq0OiRLPCBQ%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F419d2efc8897487590ae1db1dc000a5f%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DWddUOZ9zDz9VYQ8qKDhNm5JV6awREqle0r9ZtSHM1hVafVdbCGyCjqeTUqfI0PbM23tgTuKsGVzwq0OiRLPCBQ%25253D%25253D


1 л або 5 л. Товар повинен бути безпечним до споживання та мати достатній 

термін придатності. Постачання товару –відповідно до заявки Замовника. 

Транспортування – в закритих транспортних засобах, з дотриманням чинних норм 

та правил, які забезпечують збереження продукції. 

 

19)   Чай, кавовий напій, ДК 021:2015:15860000-4 Кава, чай та супутня 

продукція; 66 716 грн з ПДВ; 

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

nprocurement.org%2Fget%2F563e267929b445288fb27f7c4fec7a6e%3FKeyID%3D52

462340%26Signature%3DSZXKtc8JY%25252BJtrHD60wLvzK44xpHv3xhgXvDQjz8

Gj%25252B%25252Bu0F9pFg3%25252BtjW%25252BVEXW6cZvcvgZGfgDRTPQ1

cOAVI8fDQ%25253D%25253D 

Чай натуральний байховий чорний, фасований в пачках (0,100 кг) Чай чорний 

байховий дрібно листовий, фасований, розсипний. В пачках фасування в пачках 

фасування 0,100 кг. Продукція має бути безпечною, придатною до споживання. 

Вигляд та запах продукції повинен бути типовим для даного продукту, сторонній 

запах (кислий, прогірклий, затхлий, пліснявий) не повинен бути присутній. Без 

ГМО, штучних барвників, ароматизаторів, консервантів. Настій - яскравий, 

прозорий достатньо насичений. Колір розвареного листа - коричнево-червоного 

кольору, однорідний. Упаковка товару повинна мати маркування та відповідати 

діючим державним стандартам. 

 

Кавовий напій, фасований в пачках Кавовий напій «Ранок» або «Дніпро» (або 

еквівалент), з ячмінного зерна, дрібнодисперсний, сипучий порошок темно - 

коричневого або коричневого кольору, різного ступеня інтенсивності. Добре 

помолотий, має смак і аромат відповідного продукту. Зайві присмаки та запахи 

відсутні. Маркування, пакування згідно діючого стандарту або іншої нормативно-

технічної документації на продукцію. 

 

20)   Послуги із розподілу електричної енергії та із забезпечення перетікань 

реактивної електричної енергії АТ "ДТЕК Дніпровські електромережі" по 

закладах освіти Апостолівської ОТГ; 1 247 021,35 грн з ПДВ; 

https://p.zakupki.prom.ua/p?u=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2

Fget%2Fa4087a8446744e4db3b59195dcb24691%3FKeyID%3D52462340%26Signatur

e%3DG8geK%252FZdZz%25252BCSJvZuPfrDQRpHpab8kgxGuUnU9tHhs%25252B

euBCocmEDYeE8QwmnO%25252BhnkhsZMigMXCbRu%252FjQp8pMBA%25253D

%25253D&s=mjffrieh&h=-RMc-JAVsYhQFzFeKSfHWw&m=application%2Fpdf 

 

21)   Сосиски вищого ґатунку, ДК 021:2015:15130000-8: М’ясопродукти; 

 62 077 грн з ПДВ; 

https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F563e267929b445288fb27f7c4fec7a6e%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DSZXKtc8JY%25252BJtrHD60wLvzK44xpHv3xhgXvDQjz8Gj%25252B%25252Bu0F9pFg3%25252BtjW%25252BVEXW6cZvcvgZGfgDRTPQ1cOAVI8fDQ%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F563e267929b445288fb27f7c4fec7a6e%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DSZXKtc8JY%25252BJtrHD60wLvzK44xpHv3xhgXvDQjz8Gj%25252B%25252Bu0F9pFg3%25252BtjW%25252BVEXW6cZvcvgZGfgDRTPQ1cOAVI8fDQ%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F563e267929b445288fb27f7c4fec7a6e%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DSZXKtc8JY%25252BJtrHD60wLvzK44xpHv3xhgXvDQjz8Gj%25252B%25252Bu0F9pFg3%25252BtjW%25252BVEXW6cZvcvgZGfgDRTPQ1cOAVI8fDQ%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F563e267929b445288fb27f7c4fec7a6e%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DSZXKtc8JY%25252BJtrHD60wLvzK44xpHv3xhgXvDQjz8Gj%25252B%25252Bu0F9pFg3%25252BtjW%25252BVEXW6cZvcvgZGfgDRTPQ1cOAVI8fDQ%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2F563e267929b445288fb27f7c4fec7a6e%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DSZXKtc8JY%25252BJtrHD60wLvzK44xpHv3xhgXvDQjz8Gj%25252B%25252Bu0F9pFg3%25252BtjW%25252BVEXW6cZvcvgZGfgDRTPQ1cOAVI8fDQ%25253D%25253D
https://p.zakupki.prom.ua/p?u=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fa4087a8446744e4db3b59195dcb24691%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DG8geK%252FZdZz%25252BCSJvZuPfrDQRpHpab8kgxGuUnU9tHhs%25252BeuBCocmEDYeE8QwmnO%25252BhnkhsZMigMXCbRu%252FjQp8pMBA%25253D%25253D&s=mjffrieh&h=-RMc-JAVsYhQFzFeKSfHWw&m=application%2Fpdf
https://p.zakupki.prom.ua/p?u=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fa4087a8446744e4db3b59195dcb24691%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DG8geK%252FZdZz%25252BCSJvZuPfrDQRpHpab8kgxGuUnU9tHhs%25252BeuBCocmEDYeE8QwmnO%25252BhnkhsZMigMXCbRu%252FjQp8pMBA%25253D%25253D&s=mjffrieh&h=-RMc-JAVsYhQFzFeKSfHWw&m=application%2Fpdf
https://p.zakupki.prom.ua/p?u=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fa4087a8446744e4db3b59195dcb24691%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DG8geK%252FZdZz%25252BCSJvZuPfrDQRpHpab8kgxGuUnU9tHhs%25252BeuBCocmEDYeE8QwmnO%25252BhnkhsZMigMXCbRu%252FjQp8pMBA%25253D%25253D&s=mjffrieh&h=-RMc-JAVsYhQFzFeKSfHWw&m=application%2Fpdf
https://p.zakupki.prom.ua/p?u=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fa4087a8446744e4db3b59195dcb24691%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DG8geK%252FZdZz%25252BCSJvZuPfrDQRpHpab8kgxGuUnU9tHhs%25252BeuBCocmEDYeE8QwmnO%25252BhnkhsZMigMXCbRu%252FjQp8pMBA%25253D%25253D&s=mjffrieh&h=-RMc-JAVsYhQFzFeKSfHWw&m=application%2Fpdf
https://p.zakupki.prom.ua/p?u=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fa4087a8446744e4db3b59195dcb24691%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3DG8geK%252FZdZz%25252BCSJvZuPfrDQRpHpab8kgxGuUnU9tHhs%25252BeuBCocmEDYeE8QwmnO%25252BhnkhsZMigMXCbRu%252FjQp8pMBA%25253D%25253D&s=mjffrieh&h=-RMc-JAVsYhQFzFeKSfHWw&m=application%2Fpdf


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

nprocurement.org%2Fget%2Fd16a6bfd715d4e5fa1eec1b5ac944d15%3FKeyID%3D52

462340%26Signature%3Ddp63JstrpYIpCo9S2CIvW7bxskPtIIZZgnZcFLBuumrlHyM

YgkCS%252FEiOmievRXb9PcgKvhwRmlvoTzvcr6ENCA%25253D%25253D 

Сосиски молочні вищого ґатунку, в натуральній оболонці. Товар повинен мати 

чисту суху поверхню без пошкодження оболонки, сліпів і напливів фаршу. 

Консистенція пружна, щільна. Не приймається продукція із забрудненнями, 

цвіллю і слизом на оболонці, з рихлим розповзаючим фаршем, з сірими плямами 

на ньому; недоварені, блідо-сірі, з напливом фаршу над оболонкою, великими 

пустотами, набряками бульйону більше допустимих норм. Не має бути 

стороннього запаху та смаку, а також плісняви, гнилі, домішок . Товар повинен 

відповідати вимогам ДСТУ 4436:2005. За наявності ГМО у складі продукту у 

будь-якій кількості, продукція постачанню не підлягає. На упаковці повинно бути 

маркування у відповідності до вимог законодавства України (на одиниці 

пакування. 

 

https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fd16a6bfd715d4e5fa1eec1b5ac944d15%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3Ddp63JstrpYIpCo9S2CIvW7bxskPtIIZZgnZcFLBuumrlHyMYgkCS%252FEiOmievRXb9PcgKvhwRmlvoTzvcr6ENCA%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fd16a6bfd715d4e5fa1eec1b5ac944d15%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3Ddp63JstrpYIpCo9S2CIvW7bxskPtIIZZgnZcFLBuumrlHyMYgkCS%252FEiOmievRXb9PcgKvhwRmlvoTzvcr6ENCA%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fd16a6bfd715d4e5fa1eec1b5ac944d15%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3Ddp63JstrpYIpCo9S2CIvW7bxskPtIIZZgnZcFLBuumrlHyMYgkCS%252FEiOmievRXb9PcgKvhwRmlvoTzvcr6ENCA%25253D%25253D
https://view.officeapps.live.com/op/embed.aspx?src=https%3A%2F%2Fpublic.docs.openprocurement.org%2Fget%2Fd16a6bfd715d4e5fa1eec1b5ac944d15%3FKeyID%3D52462340%26Signature%3Ddp63JstrpYIpCo9S2CIvW7bxskPtIIZZgnZcFLBuumrlHyMYgkCS%252FEiOmievRXb9PcgKvhwRmlvoTzvcr6ENCA%25253D%25253D

