
Додаток 1 
до рапорту про закупівлю

І. Перелік назв номенклатурної позиції предмета закупівлі, переліку послуг або робіт:
№ Назва Код товару чи Кільк Один Місце поставки чи Строк

номенклатурної послуги, їсть иця місце надання послуг поставки
позиції, визначеного вимір або робіт товару,
переліку послуг згідно з Єдиним юван надання
або робіт закупівельним 

словником, що 
найбільше 
відповідає назві 
номенклатурної 
позиції 
предмета 
закупівлі.

ня послуг, 
або робіт

1 Сир твердий 15544000-3 5800 кг 61001, Україна, До
сичужний — Твердий сир Харківська обл., 31.12.2021

45-50% ■ Харків, майдан 
Захисників України, 3. 
62532, Харківська 
обл., с.Верхня 
Писарівка, вулиця 
Рубіжанська, 17.

2. Технічні та якісні характеристики предмету закупівлі:
Сир твердий, жирність 45-50%. Сир твердий не повинен мати дефектів кірки сирів, а саме: 
осипання парафіну, загнивання, блідості, розтріскування, пліснявіння. Не повинно бути 
сторонніх запахів, присмаку гіркоти. Зовнішній вигляд: поверхня чиста, рівна, без 
механічних ушкоджень, сторонніх нашарувань і товстого поверхневого шару, покрита 
захисним покриттям. Товар повинен відповідати діючим на території України ДСТУ 
6003:2008. «Сири тверді», ДСТУ 4421:2005. «Сири тверді». Сир твердий сичужний повинен 
бути без рослинних домішок, свіжий, чистий, без стороннього смаку, запаху, однорідної 
консистенції, з запахом молока, жовтого кольору. Смак та запах виражений сирний, 
солодкуватий, злегка пряний. Поверхня рівна, чиста без механічних пошкоджень, сторонніх 
нашарувань, покрита полімерно-парафіновим сплавом без тріщин.
Фасування, маркування, покриття: споживче (полімерна плівка) парафінове покриття. На 
кожній одиниці фасування повинна бути наступна інформація: назва продукту, назва та 
адреса підприємства виробника, вага нетто, склад, дата виготовлення, термін придатності та 
умови зберігання, дані про харчову енергетичну цінність. Товар повинен відповідати 
показникам безпечності та якості для харчових продуктів, чинним нормативним 
документам, затвердженим у встановленому законодавством порядку, відповідати вимогам 
Закону України «Про безпечність харчових та якість харчових продуктів», повинен 
відповідати вимогам державних стандартів та іншим нормативно-технічним документам. 
Строк придатності продуктів харчування на момент поставки має становить не менш 80 % 
від загального терміну зберігання.
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, ж  середньоарифметичне значення масиву отриманих даних.



Бонус від Мінфіну Мінфін
=  Валюта Депозити Кредити Банки Страхування Нерухомість Те 

Ціни на АЗС Індекс інфляції Мінімальна зарплата Середня зарплата Прожитковий и

■—  Всі показники

Ціни на продукти
осшкш оновлений: 20.01.2621 1 і:1 і

Молочні продукти: сир твердий

Поттміціш (середні і по магазинах) на сир твердий;

Сир твердий Звени Гора голанлськмй 4 5 % 1 кг

Metro 274,90 грн.

Nevus 269,00 грн.

Auchan 274,90 грн.

Furshet 280.99 грн.

середня ціна: 2 74 ,9 5  грн.

Сио твердий Звени Гора голандський 4 5 % 285 гр

Novus 82:99 грн.

середня; if на: 8 2,99  грн.

Сир твердий Комо російський 5 0 %  1 кг

Nfl¥OS 249,00 грн.

-ЩІК* 240:90 грн.

Auchan ■ 240,90 грн.

Furshet 254,99 грн.

еіередда ціна: 246,45 грн,

Олександр СНЕЖКО
Начальник продовольчої служби 
підполковник

__.2021р.


