
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 ідентифікатор 

закупівлі 

Очікувана 

вартість предмета 

закупівлі  

Обґрунтування 

Очікуваної вартості предмета закупівлі  

ДК 021:2015:15610000-7: Продукція 

борошномельно-круп'яної промисловості (Крупа 

пшенична  ДК 021:2015: 15613000-8; Крупа 

перлова ДК 021:2015: 15613000-8; Крупа ячнева 

ДК 021:2015: 15613000-8; Крупа гречана ДК 

021:2015: 15613000-8;  Крупа вівсяна(геркулес) ДК 

021:2015: 15613100-9;  Крупа кукурудзяна ДК 

021:2015: 15613311-1; Рис  ДК 021:2015: 15614000-

5; Пшоно ДК 021:2015: 15613000-8; Борошно 

пшеничне цільнозернове ДК 021:2015: 15612110-5; 

Борошно кукурудзяне ДК 021:2015: 15612210-6; 

Борошно пшеничне в\г ДК 021:2015: 15612100-2; 

Сочевиця – ДК 021:2015: 15613000-8; Булгур  ДК 

021:2015: 15613000-8; Кус-кус ДК 021:2015: 

15613000-8) 

Відкриті торги 

UA-2022-02-01-

004227-b 

300 617,00 грн. 

(Триста тисяч 

шістсот сімнадцять 

грн. 00 коп.) з  ПДВ 

Очікувана вартість  предмета закупівлі 

складає 300 617,00 грн. (Триста тисяч 

шістсот сімнадцять грн. 00 коп.) 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. круп та борошна.  
 Обґрунтування 

Технічні та якісні характеристик предмета закупівлі 

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/


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 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 

1 Крупа пшенична  ДК 

021:2015: 15613000-

8  

 

Крупа пшенична повинна  мати коричневий колір з кремовим відтінком , притаманний крупі  смак та запах, бути 

чистими, сухими, без затхлості та плісняви. Фасування у прозору упаковку, вагою 0,8 - 1 кг 

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. Залишковий строк придатності на 

момент постачання повинен становити не менше 80% від кінцевого строку використання, встановленого 

підприємством-виробником. Вологість круп не повинна перевищувати встановлених нормативними діючими 

2 Крупа перлова ДК 

021:2015: 15613000-

8  

Крупа перлова, цільне ядро без стороннього запаху, суха вологість не повинна перевищувати норм. Фасування у 

прозору упаковку, вагою 0,8 - 1 кг 

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. Залишковий строк придатності на 

момент постачання повинен становити не менше 85% від кінцевого строку використання, встановленого 

підприємством-виробником; Вологість круп не повинна перевищувати встановлених нормативними діючими 

документами параметрів. Зараженість круп амбарними шкідниками не допускається. Крупи з пошкодженим 

пакуванням, без відповідного маркування та замокші, до поставки не допускаються.  

Якість має відповідати ДСТУ або ТУ які діють на території України. Колір: білий з жовтуватим, іноді з 

зеленуватим відтінками. Смак, запах  притаманний данній  крупі, без сторонніх присмаків, не кислий, не гіркий, 

без затхлості, цвілі та інших сторонніх запахів. Крупа запакована в споживчу тару (упаковка) 0,800 – 1000г мішки 

поліпропіленові та п/ет. Кожна одиниця упаковки забезпечується маркувальним ярликом: назва харчового 

продукту, назва та адреса підприємства-виробника, вага нетто, склад, дата виготовлення, термін придатності та 

умови зберігання, дані про харчову та енергетичну цінність.. 

3 Крупа ячнева ДК 

021:2015: 15613000-

8  

Крупа ячнева повинна  мати світлий колір з кремовим відтінком , притаманний крупі  смак та запах, бути 

чистими, сухими, без затхлості та плісняви. Фасування у прозору упаковку, вагою 0,8 - 1 кг 

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. Залишковий строк придатності на 

момент постачання повинен становити не менше 80% від кінцевого строку використання, встановленого 

підприємством-виробником. 

Вологість круп не повинна перевищувати встановлених нормативними діючими документами параметрів. 

Зараженість круп амбарними шкідниками не допускається. Крупи з пошкодженим пакуванням, без відповідного 

маркування та замокші, до поставки не допускаються.  



4 Крупа гречана ДК 

021:2015: 15613000-

8  

Якість має відповідати ГОСТ, ДСТУ або ТУ які діють на території України. Крупа повинна поставлятися у 

виробничих упаковках з наявністю етикетки виробника; Крупа гречана (ядриця) швидко зварювальна першого 

ґатунку; повинна поставлятися у виробничих упаковках з наявністю етикетки виробника; без сторонніх домішок; 

без ГМО; мати нормальний коричневий колір; не допускають зараження шкідниками зерна. Запах відповідає крупі 

даного виду, без затхлого, пліснявого або інших сторонніх запахів. Зараженість амбарними шкідниками не 

допускається. Крупа запакована в споживчу тару (упаковка )– 0,800 – 1000г мішки поліпропіленові та п/ет. Кожна 

одиниця упаковки забезпечується  маркувальним ярликом: 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. Залишковий термін зберігання на 

момент поставки продуктів повинен бути не менше 85% до загального терміну збереження. 

5 Крупа 

вівсяна(геркулес) 

ДК 021:2015: 

15613100-9  

Якість має відповідати ДСТУ або ТУ які діють на території України. Крупа вівсяна (геркулес) повинна 

поставлятися у виробничих упаковках з наявністю етикетки виробника; без сторонніх домішок; без ГМО; мати 

нормальний колір; не допускають зараження  шкідниками зерна; колір білий з відтінками від кремового до 

жовтуватого,запах властивий вівсяні крупі, без затхлого, пліснявого і інших запахів. Смак – властивий вівсяні 

крупі, без присмаку гіркоти та сторонніх присмаків. Зараженість амбарними шкідниками не допускається. Крупа 

запакована в споживчу тару (упаковка) 0,800 – 1000г поліпропіленові та поліетиленові. Кожна одиниця упаковки 

забезпечується маркувальним ярликом: 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. Залишковий термін зберігання на момент поставки 

продуктів повинен бути не менше 85% до загального терміну збереження. 

6 Крупа кукурудзяна 

ДК 021:2015: 

15613311-1  

Крупа кукурудзяна середнього помелу: Якість має відповідати ГОСТ, ДСТУ або ТУ які діють на території 

України. Колір: жовтий. Запах: притаманний кукурудзяній крупі, без сторонніх запахів, не затхлий, не пліснявий. 

Смак: притаманний кукурудзяній крупі, без сторонніх присмаків, не кислий, не гіркий. Крупа запакована в 

споживчу тару (упаковка) 0,800 – 1000г мішки поліпропіленові та п/ет. Кожна одиниця упаковки забезпечується  

маркувальним ярликом: 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. Залишковий термін зберігання на момент поставки продуктів повинен бути не 

менше 85% до загального терміну збереження. 

7 Рис  ДК 021:2015: 

15614000-5  

 Крупа повинна поставлятися у виробничих упаковках з наявністю етикетки виробника. Рис круглий  або 

шліфований  вищого сорту. Зовнішній вигляд розсипчаста маса.  Крупа не зіпріла, повинна мати властивий 

здоровому зерну, нормальний запах (без затхлого, пліснявого та інших  сторонніх запахів),  колір світло білий, не 

уражена шкідниками. Упаковка по 0,800 – 1000 г. мішки поліпропіленові та п\ет. Кожна одиниця упаковки 

забезпечується маркувальним ярликом: назва харчового продукту, назва та адреса  підприємці – виробника, вага 

нетто, склад, дата виготовлення, дата фасування, термін придатності, кінцевий термін споживання, умови 

збереження, дані про харчову та енергетичну цінність. Позначка «Без ГМО» має бути зазначена на упаковці. 

Залишковий термін збереження з моменту поставки продукту повинен становити 85% від загального терміну 

збереження. 

8 Пшоно ДК 021:2015: Якість має відповідати ГОСТ, ДСТУ або ТУ які діють на території України. Крупа повинна поставлятися у 



15613000-8  виробничих упаковках з наявністю етикетки виробника; без сторонніх домішок; без ГМО; мати нормальний колір; 

не допускають зараження шкідниками зерна. Круглої форми, світло-жовтого кольору, чисте, сухе, без різних 

домішок, без затхлого, пліснявого і інших запахів. Крупа запакована в споживчу тару (упаковка) 0,800 – 1000г 

мішки поліпропіленові та п/ет. Кожна одиниця упаковки забезпечується  маркувальним ярликом: 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. 

Залишковий термін зберігання на момент поставки продуктів повинен бути не менше 85% до загального терміну 

збереження. 

9 Борошно пшеничне 

цільнозернове ДК 

021:2015: 15612110-

5  

Пшеничне цільнозернове борошно отримане шляхом помелу цілісного зерна пшениці, зберігши при цьому всі 

корисні вітаміни та мінерали, що містяться в зерні.,  без уражень шкідниками, без стороннього запаху та смаку.  

Пакування – мішки. Фасування у мішки, які відповідають санітарним нормам пакувальних матеріалів для 

продуктів харчування вагою 25 - 50 кг. 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. Залишковий строк придатності на момент постачання повинен становити не менше 80% від кінцевого 

строку використання, встановленого підприємством-виробником; 

10 Борошно 

кукурудзяне ДК 

021:2015: 15612210-

6  

Борошно кукурудзяне має бути вищого ґатунку, розфасоване виробником в паперові пакети вагою від 1,000 кг. до 

2,000 кг. Колір – жовтий, запах повинен бути властивим даному виду борошна, без пліснявого, затхлого чи іншого 

стороннього запаху. Смак борошна повинен бути злегка солодкуватим, без гіркуватого або кислуватого присмаку. 

Якість повинна відповідати нормам ДСТУ та інших документів, що діють на території України. Наявність 

шкідників не допускається. . Кожна одиниця упаковки забезпечується маркувальним ярликом: назва харчового 

продукту, назва та адреса  підприємства-виробника, вага нетто, склад, дата виготовлення, дата фасування, термін 

придатності, кінцевий термін споживання, умови збереження, дані про харчову та енергетичну цінність. Позначка 

«Без ГМО» має бути зазначена на упаковці. Залишковий термін збереження з моменту поставки продукту повинен 

становити 85% від загального терміну збереження. 

11 Борошно пшеничне 

в\г ДК 021:2015: 

15612100-2  

Борошно пшеничне вищого ґатунку: Якість має відповідати ГОСТ, ДСТУ або ТУ які діють на території України. 

Борошно  повинно постачатись у виробничій упаковці з наявністю етикетки виробника. Зовнішній вигляд 

розсипчаста суха маса. Запах – властивий  пшеничному борошну, без сторонніх запахів, не затхлий, не пліснявий. 

Смак - властивий  пшеничному борошну, без сторонніх присмаків, не кислий, не гіркий. Колір – білий або білий з 

жовтим  відтінком.  Не уражене  шкідниками. Фасоване  у мішки по 50 кг та 25 кг. Кожна одиниця упаковки 

забезпечується маркувальним ярликом: назва харчового продукту, назва та адреса  підприємства-виробника, вага 

нетто, склад, дата виготовлення, дата фасування, термін придатності, кінцевий термін споживання, умови 

збереження, дані про харчову та енергетичну цінність. Позначка «Без ГМО» має бути зазначена на упаковці. 

Залишковий термін збереження з моменту поставки продукту повинен становити 85% від загального терміну 

збереження. 

12 Сочевиця – ДК 

021:2015: 15613000-

8  

Сочевиця повинна відповідати встановленому діючому ДСТУ. Колір відповідного виду.  Запах: притаманний 

відповідному продукту, без сторонніх запахів, не затхлий, не пліснявий. Смак: свіжої, доброякісної крупи 

притаманний відповідній крупі, без сторонніх присмаків, не кислий, не гіркий. Вологість не повинна 



перевищувати встановлених нормативними діючими документами параметрів. Зараженість амбарними 

шкідниками не допускається. Товар не повинен містити ГМО, шкідливих, небезпечних та токсичних речовин. На 

кожній одиниці фасування (коробці), або на ярлику в середині упаковки, повинна бути наступна інформація: назва 

харчового продукту, назва та адреса підприємства - виробника, вага нетто, дата виготовлення, термін придатності 

та умови зберігання, дані про харчову та енергетичну цінність. Сочевицю запаковують в споживче упакування з 

відповідним маркуванням по 500 гр. 

13 Булгур  ДК 

021:2015: 15613000-

8  

Крупа «булгур»: Якість має відповідати ГОСТ, ДСТУ або ТУ які діють на території України. Булгур являє собою 

висушену та подріблену пшеницю. Запах та смак характерний данному виду крупи,без затхлості, плісняви та 

інших сторонніх запахів, нормальний колір. Не заражена шкідниками, без смітних домішок. Крупа запакована в 

споживчу тару (упаковка) 0,800 – 1000г мішки поліпропіленові та п/ет. Кожна одиниця упаковки забезпечується  

маркувальним ярликом: 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. Залишковий термін зберігання на момент поставки продуктів повинен бути не 

менше 85% до загального терміну збереження. 

14 Кус-кус ДК 

021:2015: 15613000-

8  

Крупа пшенична «кус-кус»: Якість має відповідати ГОСТ, ДСТУ або ТУ які діють на території України. Крупа 

повинна бути однорідною по розміру, мати типове забарвлення, запах та смак. Без сторонніх домішок, шкідників, 

не мати присмаку гіркоти, кислоти, плісняви. Крупа запакована в споживчу тару (упаковка) 0,800 – 1000г мішки 

поліпропіленові та п/ет. Кожна одиниця упаковки забезпечується  маркувальним ярликом: 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. 

Залишковий термін зберігання на момент поставки продуктів повинен бути не менше 85% до загального терміну 

збереження. 

 


