
Інформація щодо процедур закупівель 

на виконання п. 41  Постанови Кабінету Міністрів України  

від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» із змінами внесеними Постановою Кабінету Міністрів 

України  від 16 грудня 2020 р. № 1266 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 

жовтня 2016 р. № 710» 

Найменування предмета закупівлі із зазначенням 

коду ЄЗС 

Вид та 

ідентифікато

р закупівлі 

Очікувана вартість 

предмета закупівлі  

Обґрунтування 

Очікуваної вартості предмета закупівлі  

Лот №1 - ДК 021:2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та 

горіхи (цибуля код ДК 021:2015:03221113-1; морква 

код ДК 021:2015:03221112-1; буряк код ДК 

021:2015:03221111-7; капуста свіжа код ДК 

021:2015:03221410—3; капуста пекінська код ДК 

021:2015:03221400-0; капуста цвітна код ДК 

021:2015:03221420-6; капуста молода код ДК 

021:2015:03221400-0; зелень код ДК 021:2015: 

03221300-9; цибуля зелена код ДК 021:2015:03221113-

1; огірок свіжий код ДК 021:2015:03221270-9; кабачки 

свіжі код ДК 021:2015:03221250-3; помідор  свіжий 

код ДК 021:2015:03221240-0; часник код ДК 

021:2015:03221110-0; селера (корінь) код ДК 021:2015: 

03221120-3; щавель код ДК 021:2015:03221300-9); 

гарбуз код ДК 021:2015:03221200-8); Лот №2 - ДК 

021:2015: 03220000-9 — Овочі, фрукти та горіхи 

(Яблука код ДК 021:2015:03222321-9; банан код ДК 

021:2015:03222111-4; апельсин код ДК 

021:2015:03222220-1; мандарин код ДК 

021:2015:03222240-7; полуниця код ДК 

021:2015:03222313-0; черешня код ДК 021:2015: 

03222333-6; малина код ДК 021:2015:03222314-7; ківі 

код ДК 021:2015:03222118-3; лимон код ДК 

021:2015:03222210-8) 

Відкриті 

торги 

UA-2022-01-

04-004878-c 

516 580,00 грн. 

(П’ятсот шістнадцять 

тисяч п’ятсот 

вісімдесят грн. 00 

коп.) з ПДВ: лот №1 – 

211 730,00 грн. з ПДВ; 

лот №2 – 304 850,00 

грн. з  ПДВ. 

Очікувана вартість  предмета закупівлі 

складає 516 580,00 грн. (П’ятсот 

шістнадцять тисяч п’ятсот вісімдесят грн. 00 

коп.) з ПДВ: лот №1 – 211 730,00 грн. з 

ПДВ; лот №2 – 304 850,00 грн. з  ПДВ і 

визначена відповідно до примірної 

методики визначення очікуваної вартості 

предмета закупівлі (затверджена наказом 

Міністерства розвитку економіки, торгівлі 

та сільського господарства України від 

18.02.2020 року №275) виходячи з 

моніторингу цін на ринку таких товарів та з 

урахуванням середніх споживчих цін на 

товари (послуги) по Україні у грудні 2021 

року по Херсонській області. 

(http://www.ukrstat.gov.ua) 

Щодо розміру бюджетного призначення: 

відповідно до статті 4 Закону планування 

закупівель здійснюється на підставі наявної 

потреби у закупівлі товарів, робіт і послуг. 

Заплановані закупівлі включаються до 

річного плану закупівель. Закупівля 

здійснюється відповідно до змін до річного 

плану.  Затверджено кошторис на 2022 рік, в 

якому зокрема передбачаються видатки на 

продукти харчування, в т. ч. овочів та 

фруктів  
Обґрунтування: Технічні та якісні характеристик предмета закупівлі: У замовника є необхідність у закупівлі товару даного виду, 

оскільки за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідає вимогам та потребам замовника. Тому, для дотримання 

https://radnuk.com.ua/pravova-baza/postanova-kmu-pro-vnesennia-zmin-do-postanov-kabinetu-ministriv-ukrainy-vid-1-serpnia-2013-r-631-i-vid-11-zhovtnia-2016-r-710/


принципів Закону, а саме максимальної економії та ефективності замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного виду 

товару.  (Товар повинен відповідати нормативному документу на цей вид продукції (товару).  

№ 

З/п 

Найменування Технічні та якісні характеристика товару 

Лот 

№1 

1 

Лот №1 - ДК 

021:2015: 03220000-9 

— Овочі, фрукти та 

горіхи  

(цибуля код ДК 

021:2015:03221113-1  

Згідно з ДСТУ 3234-95, українського виробника 

 Цибулини визрілі, здорові, чисті, свіжі, сухі, непорослі, властивої для цього ботанічного сорту форми і 

забарвлення, з сухими верхніми лусками і висушеною шийкою від 2 до 5 см включно. Допускається до 5 % 

цибулин з тріщинами сухих лусок, які відкривають соковиту луску на ширину не більше ніж 2 мм, Смак і запах 

властиві даному ботанічному сорту, без стороннього запаху і присмаку, першого сорту 

Врожай 2021 – 2022 років 

2 морква код ДК 

021:2015:03221112-1  

 

Згідно з ДСТУ 7033:2009, українського виробника 

Коренеплоди свіжі, цілі, здорові, чисті, не зів'ялі, не тріснуті, не пошкоджені шкідниками, без зайвої зовнішньої 

вологості, типових для даного сорту форми і забарвлення, без бадилля, але без ознак загнивання у ділянці, 

Допускаються коренеплоди з незначними відхиленнями за формою. Запах і смак Властиві даному ботанічному 

сорту, без стороннього запаху і присмаку, За кольором ·  оранжево-червона або оранжево-  жовта  

Першого класу: мита або очищена від землі сухим способом, не фасована 

Врожай 2021 – 2022 років 

3 буряк код ДК 

021:2015:03221111-7  

Згідно з ДСТУ 7033:2009, українського виробника  

Коренеплоди свіжі, цілі, чисті, не зів’ялі, не тріснуті, без пошкоджень, не уражені хворобами, без зайвої 

зовнішньої вологи, типові для ботанічного сорту за формою і забарвленням, з довжиною залишених черешків не 

більше ніж 2,0 см або обрізаних врівень з плечиками коренеплоду, допустимі коренеплоди з відхилами за 

формою, але не потворні;  

За стиглістю   пізній, середній, ранній, 1 сорту,  смак і запах властиві даному ботанічному сорту, без стороннього 

запаху і присмаку 

Врожай 2021 – 2022 років 

4 капуста свіжа код 

ДК 

021:2015:03221410—

3  

Згідно з ДСТУ 7033:2009, українського виробника 

Головки повинні бути свіжі, цілі, без ураження хворобами, цілком сформовані, непророслі, типової для 

ботанічного сорту форми і забарвлення (пізня, зимових сортів – біла), без стороннього запаху та присмаку, без 

ознак гнилі, без механічних пошкоджень та ушкоджень сільськогосподарськими шкідниками; середнього 

розміру, вагою не менше 1,5-2 кг; Головки повинні бути зачищені до щільно прилеглих зелених або білих 

листків, 1 сорту 

Врожай 2021 – 2022 років 

5 капуста пекінська 

код ДК 

021:2015:03221400-0  

пекінська капуста  має бути чиста. Запах, властивий даному сорту, без стороннього запаху і смаку. Не 

допускається наявність в’ялих, роздавлених, половинок і частин  листя, пошкоджених сільськогосподарськими 

шкідниками та хворобами, підморожених, з наявністю землі, органічних і мінеральних домішок. Без ГМО. 

Врожай 2021 – 2022 років 

6 капуста цвітна код 

ДК 

021:2015:03221420-6  

Головки свіжі зі свіжим листям, без листя або подразнень, цілі, здорові, типової для ботанічного сорту форми, без 

механічних пошкоджень, без зайвої зовнішньої вологості; з кочеригой не більше 2 см нижче останнього покрива 

листа. ДСТУ 7061:2009 



Врожай 2021 – 2022 років 

7 капуста молода код 

ДК 

021:2015:03221400-0  

Згідно з ДСТУ 7033:2009, українського виробника 

 Головки повинні бути свіжі, цілі, без ураження хворобами, цілком сформовані, непророслі, типової для 

ботанічного сорту форми і забарвлення (пізня, зимових сортів – біла), без стороннього запаху та присмаку, без 

ознак гнилі, без механічних пошкоджень та ушкоджень сільськогосподарськими шкідниками; середнього 

розміру, вагою не менше 1,5-2 кг; Головки повинні бути зачищені до щільно прилеглих зелених або білих 

листків, 1 сорту 

Врожай 2021 – 2022 років 

8 зелень код ДК 

021:2015: 03221300-9  

Не в’яла, соковита, зелена. Листя молоді, зелені (різних відтінків), що не пожовклі, без домішки бур'янів, свіжі, 

цілі, здорові,  не мляві,  не забруднені, не пошкоджені морозом, без комах-шкідників, без зайвої зовнішньої 

вологості. ДСТУ 6011:2008  

свіжа із зеленими стеблами з відбіленими або зеленуватими ніжками, які складають 1/3–1/2 загальної довжини 

цибулі. 

Листя свіжі, цілі, здорові, чи не мляві, чи не забруднені, не пошкоджені морозом, без комах-шкідників, без зайвої 

зовнішньої вологості 

Врожай 2021 – 2022 років 

9 цибуля зелена код 

ДК 

021:2015:03221113-1  

ДСТУ 6011:2008  

свіжа із зеленими стеблами з відбіленими або зеленуватими ніжками, які складають 1/3–1/2 загальної довжини 

цибулі. 

Листя свіжі, цілі, здорові, чи не мляві, чи не забруднені, не пошкоджені морозом, без комах-шкідників, без зайвої 

зовнішньої вологості 

Врожай 2021 – 2022 років 

10 огірок свіжий код 

ДК 

021:2015:03221270-9 

Відповідно до ДСТУ,ТУ та інших документів, що діють на території України. Без ГМО. Українського виробника  

Плоди свіжі,  цілі, здорові, без механічних пошкоджень, чисті,  без плодоніжки, М’якуш плоду щільний, з 

недорозвиненим водянистим насінням 

·  Допускаються злегка вигнуті плоди для довгоплідних і середньоплідних огірків (вгнутість не більше ніж 0,2), 

одного ботанічного і товарного сорту в партії поставки, однакові за формою, розміром і забарвленням в партії 

поставки 

Допускаються плоди з вирваною плодоніжкою (діаметр пошкодження не більше ніж 1,0 см) 

Врожай  2022 року 

11 кабачки свіжі код 

ДК 

021:2015:03221250-3 

Відповідно до ДСТУ,ТУ та інших документів, що діють на території України, українського виробника. Кабачки 

мають бути свіжі,зріли ,здорові,виращени в природних умовах,без перевищеноговмісту хімічних речовин Не 

допускається наявність гнилих, пошкоджених шкідниками,уражених хворобами, в'ялих. Запах та смак властиві 

даному сорту без стороннього запаху та смаку. Першого сорту. На момент поставки термін придатності до 

споживання товару повинен складати не иенше, ніж 90% до загального терміну придатності до споживання. 

Врожай  2022 року 

12 помідор  свіжий код 

ДК 

021:2015:03221240-0  

Відповідно до ДСТУ,ТУ та інших документів, що діють на території України. Без ГМО. Українського виробника               

Помідори повинні бути свіжими, цілими, здоровими, чистими, не порізаними; по спілості 

- червоними, рожевими або жовтими, без механічних ушкоджень і сонячних опіків. Розмір  



плодів по діаметру не менш 5см, з подовженою формою не менше 4 см. Врожай  2022 року 

13 часник код ДК 

021:2015:03221110-0  

Технічні умови ДСТУ 3234-95 цибулини повинні бути непошкодженими та досить правильної форми) Властиві 

даному біологічному сорту, без сторонніх домішок і запаху. Цибулини визрілі,тверді,здорові,чисті,щільні,цілі, 

непророслі 

·  За формою і забарвленням типові для ботанічного сорту 

·  З сухими покритими лусками 

·  З залишками сухих корінців 

·  З обрізаною стрілкою не більше 20,0 мм (актуально для стрілкувальних сортів) 

·  З обрізаними сухим листям довжиною не більше - 50,0 мм включно (актуально для для нестрілкувальних 

сортів).Наявність оголених відокремлих цибулин не допускається 

14 селера (корінь) код 

ДК 021:2015: 

03221120-3  

Врожай 2021/2022 рр. Без перевищеного вмісту хімічних речовин, достатньої зрілості, без ознак гнилі, 

механічного пошкодження та пошкодження шкідниками. Колір відповідно до сорту, без плям. Коренеплоди 

селери повинні бути середніх розмірів, вирощеною  в природних умовах, без перевищеного вмісту хімічних 

речовин, свіжа, чиста, здорова, щільна достатньої зрілості, типова для столового сорту формою і кольором, без 

ознак гнилі, без сторонніх запахів, механічного пошкодження шкідниками. Не допускаються коренеплоди, що 

підморожені, із гниллю та сторонніми запахами. Товар повинен бути упакований у сітки  з відповідним 

маркуванням. Країна походження – Україна. Без ГМО. 

15 щавель код ДК 

021:2015:03221300-9  

Листя свіжі, цілі, здорові,  не мляві, не забруднені, не пошкоджені морозом, без комах-шкідників, без зайвої 

зовнішньої вологості. 

16 гарбуз код ДК 

021:2015:03221200-8  

Врожай 2021/2022 рр. Має бути вирощений в природних умовах, без перевищеного вмісту хімічних речовин, 

достатньої зрілості, без ознак гнилі, механічного пошкодження та пошкодження шкідниками. Колір відповідно до 

сорту, без плям. Овочі повинні бути доброякісними (без слідів гниття, наявності зеленого забарвлення), 

відповідати вимогам державних стандартів та мати позитивний висновок державної санітарно-епідеміологічної 

експертизи. Постачальник повинен надати документи з результатами лабораторних досліджень на  вміст нітратів, 

отрутохімікатів та радіонуклідів. 

Лот 

№2 

 

1 

Яблука код ДК 

021:2015:03222321-9  

ДСТУ 7075: 2009 та інших документів, що діють на території України, українського виробника. Першого сотру , 

осінні, зимові,літні Плоди стиглі, не в'ялі,  без пошкоджень шкідниками, хворобами і т.д., без фізичних 

пошкоджень,  однакові за забарвленням, плоди однакові за формою за розміром від 6см до 8 см, запах яблучний, 

притаманний ботанічному сорту без стороннього запаху, смак  без стороннього присмаку ,солодкий, кисло-

солодкий 

2 банан код ДК 

021:2015:03222111-4 

Відповідно до ДСТУ,ТУ та інших документів,що діють на території України. Без ГМО. Банани повинні бути 

свіжі, чисті, не в’ялі, без механічних пошкоджень, не пошкоджені хворобами і шкідниками, достатньої зрілості. 

Запах специфічний спілим бананам, смак солодкий, без зайвого присмаку та аромату. Плоди з зеленувато-

жовтим, жовтим забарвленням шкірки, але не перезрілі, щільні, округлі, м'якоть кремова. Не допускається - зміст 

плодів поламаних, з надривом шкірки у плодоніжки, глибокими порізами, сильними натисками, тріщинами 

шкірки, гнилих, запарених, зелених, підморожених, розчавлених, з сильними пошкодженнями, перезрілих з 

темно-коричневим, чорним або плямистим забарвленням шкірки. 

3 апельсин код ДК 

021:2015:03222220-1  

Відповідно до ДСТУ,ТУ та інших документів,що діють на території України . Без ГМО. Апельсини мають бути 

свіжі, цілі, чисті, без зайвої зовнішньої вологості, незів’ялі,без механічних пошкоджень та  пошкоджень 



шкідниками. Колір відповідного виду, без плямистості. Смак, запах без сторонніх домішок. Зрілі, із щільною 

шкіркою, без ознак гнилизни. без надривів шкіри, глибоких порізів, тріщин, що зачіпляють м`якоть та без 

перевищеного вмісту хімічних речовин. Смак і запах без сторонніх домішок, без ГМО, вага одиниці 150-200 

грам.        Плоди за розміром  8 – 10 см Перезрілі, гнилі плоди не допускаються. 

4 мандарин код ДК 

021:2015:03222240-7  

Відповідно до ДСТУ,ТУ та інших документів,що діють на території України. Без ГМО. Мандарини мають бути 

свіжими, зрілими,здоровими, чистими. Без механічних пошкоджень та пошкоджень шкідниками. Першого сорту. 

Розмір плодів від 5 – 8 см.    Запах і смак-властиві мандарин без стороннього запаху та смаку. Форма і колір 

повинні відповідати ботанічному сорту. Перезрілі, гнилі плоди не допускаються. 

5 полуниця код ДК 

021:2015:03222313-0  

Зовнішній вигляд – ягоди цілком розвинені, здорові, свіжі або заморожені цілі, зрілі, чисті, без механічних 

пошкоджень, сухі, без зайвої зовнішньої вологості, з плодоніжкою. Ягоди від середнього до великого розміру, 

правильної форми. Запах та смак – властиві даному помологічному сорту, без стороннього запаху та (або) 

присмаку, повинна мати приємний солодкий смак та чудовий аромат. Забарвлення ягід – однорідне, яскраво-

червоне. Не допускаються плоди зів’ялі, м’які, водянисті, запліснявілі, гнилі, пошкоджені комахами-шкідниками 

або птахами, з механічними пошкодженнями, з зайвою зовнішньою вологістю. Повинні бути упаковані таким 

чином, щоб забезпечувалося їхнє належне зберігання, в ящики. Тара повинна бути міцною, сухою, чистою, без 

сторонніх запахів. Без ГМО. 

6 черешня код ДК 

021:2015: 03222333-6  

Черешня повинна бути замороженою або свіжою та стиглою, ягоди сухі, без ознак гнилі, пошкоджень 

механічних, шкідниками та іншими хворобами, високої якості, вирощені в природніх умовах, без перевищеного 

вмісту хімічних речовин. Смакові якості повинні бути: солодка, соковита. Товар має бути упакований у лотки з 

відповідним маркуванням. Без ГМО. Країна походження – Україна. 

7 малина код ДК 

021:2015:03222314-7  

Вирощена в природних умовах, без перевищеного вмісту хімічних речовин, без ГМО.  Вищого ґатунку. 

Ягоди повинні бути цілі, чисті, здорові, незів'ялі, технічно стиглі, без гнилі та пошкоджень 

сільськогосподарськими шкідниками і хворобами, без зайвої вологості, типової для даного сорту форми і 

забарвленням 

Має бути свіжа або заморожена, без гнилі, достатньо зріла, без пошкоджень шкідниками та хворобами. 

Упаковується до 5 кг в корзини.  

Якість відповідно до  ДСТУ, ТУ та інших документів, що діють на території України 

8 ківі код ДК 

021:2015:03222118-3  

Товар повинен відповідати показникам безпечності та якості фрукта - ківі, що передбачено чинним 

законодавством,в тому числі згідно Закону України"Про основні принципи та вимоги до безпечності харчових 

продуктів",вказаному ДСТУ/ГОСТ/ТУ. Ківі має бути зеленим за кольором, незів'ялі, здорові, цілі,свіжи,дозрілі. 

Стиглим, не перестиглими. 

З коротким терміном зберігання (до 1,5 тижнів) Кисло-солодкий,з приємним запахом ,без стороннього присмаку. 

9 лимон код ДК 

021:2015:03222210-8  

Відповідно до ДСТУ,ТУ та інших документів, що діють на території України. Без ГМО.   Лимони повинні бути 

свіжі, чисті, не в’ялі, без механічних пошкоджень, не пошкоджені хворобами і шкідниками, достатньої зрілості. 

Запах та смак своєрідні свіжим лимонам, без зайвого запаху та присмаку. Колір від світло-зеленого до жовтого 

або помаранчевого. Не допускаються плоди зелені, підморожені та з ознаками захворювань: цвілі, гнилі 

 

 


