
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, 

ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ   
за ДК 021:2015 – 15610000-7 - Продукція борошномельно-круп'яної промисловості 

 
Борошно, крупа гречана, крупа рис, крупа пшоно, крупа пшенична, крупа ячна, крупа кукурудзяна, 

крупа манна, крупа перлова,  крупа булгур, вівсяні пластівці 

 

  На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 року № 1266 "Про внесення змін 

до постанов Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013 р. № 631 і від 11 жовтня 2016 р. № 710" 

надається обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної 

вартості та/або розміру бюджетного призначення.  

 

Предмет закупівлі:    Борошно, крупа гречана, крупа рис, крупа пшоно, крупа пшенична, крупа 

ячна, крупа кукурудзяна, крупа манна, крупа перлова,  крупа булгур, вівсяні пластівці 

 
Вид процедури: відкриті торги з особливостями. 

Ідентифікатор закупівлі: UA-2023-01-10-006427-a 

 Обґрунтування очікуваної вартості: 

       Очікувана вартість предмету закупівлі обраховувалась, на підставі  Примірної методики 

визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 

№ 275  «Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» 

  При обрахунку очікуваної вартості замовник насамперед визначав потребу у необхідній кількості 

предмету закупівлі на підставі перспективного меню для закладів загальної середньої освіти та для 

закладів дошкільної освіти на 2023 рік,  аналізу фактичного використання деяких видів продуктів, що 

є предметом закупівлі, у минулому  2022 році, з урахуванням потреб на поточний 2023 рік та відповідно 

до обсягів кошторисних призначень на продукти харчування на поточний рік.  

  У відповідності до обрахованої потреби замовник визначав очікувану вартість предмету закупівлі 

вивчаючи ціни, які містяться у відкритих джерелах: в електронній системі закупівель PROZORRO 

MARKET, статистичні дані органів статистики, діючі ціни на предмет закупівлі у великих 

торговельних мережах, на офіційному сайті Мінфіну https://index.minfin.com.ua/ua/markets/wares/prods, 

ціни запропоновані постачальниками у цінових пропозиціях, беручи до уваги ціни у договорах, які 

діяли у минулому 2022 році на перелік номенклатурних позицій у необхідному нам  предметі закупівлі. 

 

  Очікувана вартість закупівлі  обрахована в сумі  152 775 грн. 

 

 Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:  

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та 

з урахуванням вимог нормативних документів у цій сфері, а саме:   

показникам безпечності та якості для харчових продуктів, чинним нормативним документам, 

затвердженим у встановленому законодавством порядку, відповідати вимогам Закону України «Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» від 23.12.1997 № 771/97-ВР 

(зі змінами),вимогам Законів України «Про безпечність та якість харчових продуктів» від 23.12.1997 

№771/97-ВР (зі змінами), «Про дитяче харчування» від 14.09.2006 р. №142-V, спільних наказів МОН 

України та МОЗ України від 17.04.2006 р. № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації 

харчування дітей у дошкільних закладах», від 15.08.2006 р. №620/563 «Щодо невідкладних заходів з 

організації харчування дітей у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах».  

https://index.minfin.com.ua/ua/markets/wares/prods


Борошно пшеничне вищого гатунку - Борошно пшеничне, вищого ґатунку, колір білий, запах - 

властивий пшеничному борошну, без сторонніх запахів, не затхлий, не пліснявий, Борошно 

повинно бути без уражень шкідниками. Вологість не більше 15%. 
  

Крупа гречана - Крупа гречка, першого ґатунку. Виготовляється з не пропареного зерна, шляхом 

відокремлення ядра від плодових оболонок. Колір – коричневий різних відтінків. Запах: властивий 

гречаній крупі, без сторонніх запахів. Смак: властивий гречаній крупі без сторонніх присмаків, не 

кислий, не гіркий. Якість повинна відповідати діючим стандартам та технічним умовам в Україні. 

 

Вівсяні пластівці плющені вищого або першого гатунку. Колір – білий з відтінками від кремового 

до жовтуватого. Запах – властивий вівсяній крупі, без пліснявого, затхлого та інших сторонніх 

запахів. Смак – властивий вівсяній крупі без кислого, гіркого та інших сторонніх присмаків. 

 

Крупа  пшенична - із озимої пшениці, мілкого помелу. Колір: світло-коричневий. Запах: 

притаманний пшеничній крупі, без сторонніх домішок, не затхлий, не пліснявий. Смак: 

притаманний пшеничній крупі, без сторонніх присмаків, не кислий, не гіркий. Якість повинна 

відповідати діючим стандартам та технічним умовам в Україні 

 

Пшоно повинно бути шліфоване і поліроване, жовтого кольору різних відтінків. не зіпріле, без 

теплового пошкодження під час сушіння. мати властивий здоровому зерну нормальний запах (без 

затхлого, солодового, пліснявого та інших сторонніх запахів). Смак - властивий пшону. Крупа не 

заражена шкідниками. 

 

Крупа перлова виготовлена із ячменю шляхом очищення, зерно шліфоване ціле. Якість повинна 

відповідати діючим стандартам та технічним умовам в Україні 

 

Крупа  ячна дрібного помелу. Смак свіжої, доброякісної крупи, запах повинен відповідати даному 

виду крупи. Крупа з затхлим та плісеневим запахом не допускається. Вологість крупи не повинна 

перевищувати встановлених нормативними діючими документами параметрів. Зараженість крупи 

амбарними шкідниками не допускається. 

 

Крупа рис являє собою ядро рисового зерна, відшліфоване та очищене від зовнішньої оболонки,  

колір - білий. Запах - властивий рисовим крупам, без сторонніх запахів, не затхлий, не пліснявий. 

Смак - без сторонніх присмаків, не кислий, не гіркий. Крупа не заражена шкідниками, без смітних 

домішок. 

 

Крупа булгур повинна бути висушена та подрібнена фракціями середнього розміру. Запах та смак 

характерний пшеничній крупі, без затхлості, плісняви та інших сторонніх запахів, нормальний 

колір. Не заражена шкідниками, без смітних домішок. 

 

Крупа кукурудзяна вищого ґатунку. Сухий сипучий продукт, колір - жовто-кремовий різних 

відтінків, смак - відповідний нормальній кукурудзяній крупі, без сторонніх присмаків, не кислий, 

не гіркий, запах - відповідний нормальній кукурудзяній крупі, без затхлості, без плісняви та інших 

сторонніх запахів. Забрудненість та зараженість шкідниками не допускається 
 

Крупа манна, на вигляд повинна дрібна, форма -округлі борошнисті частинки білого або злегка 

жовтуватого кольору і значний вміст борошна. Запах та смак – властиві манній крупі, без 

сторонніх запахів, присмаків. Якість повинна відповідати діючим стандартам та технічним умовам 

в Україні 

 

       У Замовника є необхідність у закупівлі товару даного виду, оскільки за своїми якісними 

та технічними характеристиками найбільше відповідає вимогам та потребам Замовника. 
 

 Обґрунтування обсягів закупівлі:  



Обсяги визначено відповідно до потреби, обрахованої Замовником (обрахунок здійснювався на 

підставі перспективного меню для закладів загальної середньої освіти та для закладів дошкільної 

освіти на 2023 рік)  та обсягу кошторисних призначень на продукти харчування на 2023 рік, а саме 

обраховано потребу у таких продуктах та у таких кількостях:  

 

НАЙМЕНУВАННЯ 

товару 
Од. вим. Кількість 

Борошно пшеничне вищого гатунку кг 600 

Крупа гречана кг 753 

Вівсяні пластівці кг 220 

Крупа пшенична кг 405 

Крупа пшоно кг 325 

Крупа перлова кг 310 

Крупа ячна кг 410 

Крупа рис кг 600 

Крупа булгур кг 120 

Крупа кукурудзяна кг 50 

Крупа манна кг 56 

   

які постачатимуться  у наступні заклади освіти: 

 

Лановецький міський КЗДО «Ромашка»  

Лановецький міський КЗДО «Берізка»  

Лановецький міський КЗДО «Сонечко»  

Якимівський КЗДО «Росинка» 

Оришковецький КЗДО «Веселка» 

Вишгородоцький КЗДО «Перлинка» 

Верещаківський КЗДО «Малятко» 

Ванжулівський КЗДО «Пізнайко» 

Грибівський КЗДО «Берізка» 

Люлинецький КЗДО «Пролісок» 

Лопушненський  ЗЗСО І-ІІ ст. (дошкільний структурний підрозділ) 

Молотківський КЗДО «Сонечко» 

Москалівська початкова школа (дошкільний структурний підрозділ) 

Осниківський КЗДО «Росинка» 

Білозірський ЗЗСО І-ІІІ ст. (дошкільний структурний підрозділ) 

Білозірський ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Буглівський ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Вербовецький ЗЗСО І-ІІІ ст. (дошкільний структурний підрозділ) 

Вербовецький ЗЗСО І-ІІІст. 

Вишгородоцький  ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Верещаківська філія Вишгородоцького ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Іванковецький ЗЗСО І-ІІІ ст. (дошкільний структурний підрозділ) 

Іванковецький ЗЗСО І-ІІІ ст. 

Лопушенський ЗЗСО І-ІІ ст. 

Молотківський ЗЗСО І-ІІ ст. 

Москалівська початкова школа 

Ванжулівська початкова школа 

Грибівський ЗЗСО І ст. 

 


