
Додаток 1
до рапорту про закупівлю

1. Перелік назв номенклатурної позиції предмета закупівлі, переліку послуг або робіт:
№ Назва

номенклатур  
ної позиції, 
переліку 
послуг або 
робіт

Код товару чи
послуги,
визначеного
згідно з Єдиним
закупівельним
словником, що
найбільше
відповідає назві
номенклатурної
позиції предмета
закупівлі.

Кількіст
ь

Од.в
имір
юва
ння

Місце поставки чи 
місце надання послуг 
або робіт

Строк
поставки
товару,
надання
послуг,
або робіт

1 Яблука 03222321-9 —  
Яблука

2 000 кг 61001, Україна, 
Харківська обл., Харків, 
майдан Захисників 
України, 3.
62532, Харківська обл., 
с.Верхня Писарівка, 
вулиця Рубіжанська, 17.

До
31.12.2022

2 Банани 03222111-4 —  
Банани

2 000 кг 61001, Україна, 
Харківська обл., Харків, 
майдан Захисників 
України, 3.
62532, Харківська обл., 
с.Верхня Писарівка, 
вулиця Рубіжанська, 17.

До
31.12.2022

3 Мандарини 03222240-7
Мандарини

2 000 кг 61001, У країна, 
Харківська обл., Харків, 
майдан Захисників 
України, 3.
62532, Харківська обл., 
с.Верхня Писарівка, 
вулиця Рубіжанська, 17.

До
31.12.2022

4 Апельсини 03222220-1 —  
Апельсини

2 000 кг 61001, Україна, 
Харківська обл., Харків, 
майдан Захисників 
України, 3.
62532, Харківська обл., 
с.Верхня Писарівка, 
вулиця Рубіжанська, 17.

До
31.12.2022

5 Лимони 03222210-8 —  
Лимони

2 000 кг 61001, Україна, 
Харківська обл., Харків, 
майдан Захисників 
України, 3.
62532, Харківська обл., 
с.Верхня Писарівка, 
вулиця Рубіжанська, 17.

До
31.12.2022



2. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:

№
з/п

Найменування Відповідність до ГОСТ/ДСТУ/ТУ
Одиниця

виміру
Кіль
кість

1 Яблука

Яблука мають бути солодкі, кисло-солодкі на 
смак, не в ’ялі; величина плодів -  середня, 3 

гладкою або ребристою поверхнею, свіжі, без 
хвороб та пошкоджень, зі властивим для яблук 
запахом. Без ГМО. Урожай 2021 - 2022 р. Товар 

відповідає умовам ГОСТ, ДСТУ або ТУ.

кг 3000

2 Банани

Банани —  свіжі, цілі, чисті, цілком розвинуті, з 
жовтим забарвленням шкірки, з незначними 

залишками зелені на кінцях, без ГМО. М'якоть 
щільна, шкірка легко від неї відділяється. 

Довжина середня. Банани, що ввозяться на 
територію України з урахуванням терміну 

придатності продукції до споживання та умов 
зберігання, без перевищеного вмісту хімічних 

речовин. Повинні бути без механічних 
пошкоджень, не пошкоджені хворобами та 
шкідниками, достатньої зрілості, без ознак 
гнилі. Колір відповідно до сорту, без плям.

Урожай 2021 - 2022 р. Товар повинен 
відповідати діючим стандартам якості.

кг 3000

3 Мандарини

Мандарини, що ввозяться на територію України 
з урахуванням терміну придатності продукції до 

споживання та умов зберігання, без 
перевищеного вмісту хімічних речовин. Розмір 

-  середній, кожура середньої щільності. М'якоть 
плодів солодка, соковита, без ГМО. Зовнішній 

вигляд: плоди свіжі, цілі, тверді, чисті, без плям, 
здорові, не зів'ялі, без гнилі, стиглі, без 

пошкоджень хворобами і шкідниками, без 
зайвої вологості, типовою для даного сорту 
форми і забарвлення. Урожай 2021 - 2022 р. 

Товар повинен відповідати діючим стандартам 
якості.

кг 1000

4

-  .

Апельсини

Апельсини, що ввозяться на територію України 
з урахуванням терміну придатності продукції до 

споживання та умов зберігання, без 
перевищеного вмісту хімічних речовин. Розмір 

-  середній, кожура середньої щільності. М'якоть 
плодів солодка, соковита, без ГМО. Зовнішній 

вигляд: плоди свіжі, цілі, тверді, чисті, без плям, 
здорові, не зів'ялі, без гнилі, стиглі, без 

пошкоджень хворобами і шкідниками, без 
зайвої вологості, типовою для даного сорту 
форми і забарвлення. Урожай 2021 - 2022 р. 

Товар повинен відповідати діючим стандартам

кг 3000



якості.

5 Лимони

Лимони, що ввозяться на територію України з 
урахуванням терміну придатності продукції до 

споживання та умов зберігання, без 
перевищеного вмісту хімічних речовин. Розмір 

-  середній, кожура середньої щільності. М'якоть 
плодів кисла, соковита, без ГМО. Зовнішній 

вигляд: плоди свіжі, цілі, тверді, чисті, без плям, 
здорові, не зів'ялі, без гнилі, стиглі, без 

пошкоджень хворобами і шкідниками, без 
зайвої вологості, типовою для даного сорту 
форми і забарвлення. Урожай 2021 - 2022 р. 

Товар повинен відповідати діючим стандартам 
якості.

кг 2500

3. Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі згідно наказу № 275 від 
18.02.2020 Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України 
«Про затвердження примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі» , 
проводився за допомогою визначення очікуваної вартості, як середньоарифметичне значення 
масиву отриманих даних з Біржової довідки № 17/12/21/03 про кон’юктуру ринку продуктів 
харчування.

Таким чином, очікувана вартість з урахування середньоарифметичного 
значення масиву отриманих даних становить -  400 750, 00 грн (чотириста тисяч сімсот 
п ’ятдесят гривень 00 копійок).

Начальник продовольчої служби 
підполковник


