
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 

бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі 

(відповідно до пункту 41 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710  

«Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами)) 

1. Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань, його категорія: Академія Державної пенітенціарної служби, 

14000, м. Чернігів, вул. Гонча, 34, код згідно з ЄДРПОУ – 08571788, категорія замовника - 

юридичні особи, які є підприємствами, установами, організаціями та їх об’єднання, які 

забезпечують потреби держави або територіальної громади 

       2.    Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним 

словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного 

лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета 

закупівлі (лотів) (за наявності): ДК 021:2015: 15110000-2 М’ясо (м'ясо ялове, курка патрана 

охолоджена, печінка ялова). 

        3.   Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-07-22-007471-a 

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:  

Курка патрана охолоджена.   

М’ясо птиці охолоджене тушка куряча охолоджена ТУ У 15.1-00419880-040-2003 або 

еквівалент. Без згустків крові, з чистою поверхнею, без залишків кишечника та 

репродуктивних органів всередині, зовнішня поверхня суха, не завітрена, жировий  шар не 

повинен виступати за м’язову тканину, більше, ніж на 1 см, внутрішня поверхня чиста, без 

згустків крові, без льодяної глазурі та снігу, з повністю видаленим оперінням, добре 

знекровлені, без переломів стегнових кісток, не повинні містити додані інгредієнти 

включаючи воду та біодобавки,   термін придатності до споживання товару повинен складати 

не менше, ніж 70% загального терміну придатності споживання. 

Печінка ялова 

Печінка ялова ГСТУ 46.019-2002 або документ що посвідчує якісь країни виробника, вид: 

без зовнішніх кровоносних судин, лімфатичних вузлів, і жовчного міхура з протоком, 

прирізів сторонніх тканин. Колір від світло до темно коричневого з відтінком. За термічним 

станом заморожена. Термін придатності до споживання товару повинен складати не менше, 

ніж 70% загального терміну придатності споживання.   

М'ясо ялове 

М’ясо ялове 1 категорії охолоджене в напівтушах без великої кількості жиру, м'ясо пружне, 

при натискуванні швидко приймає первинну форму. Не допускаються дрібні шматки та 

обрізки.  Вага напівтуши: корови 75+ кг, бика: 95+ кг.  Відповідає ДСТУ, ТУ державного 

стандарту. Термін придатності до споживання товару повинен складати не менше, ніж 80% 

загального терміну придатності споживання. 

        5. Очікувана вартість предмета закупівлі 723 272 грн 

        6. Обґрунтування бюджетного призначення та очікуваної вартості предмета 

закупівлі: Закупівля продовольства для харчування курсантів та слухачів відбувається у 

відповідності до постанови КабМінУ від 29.03.2002 року № 426 «Про норми харчування 

військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації, поліцейських, осіб рядового та 

начальницького складу підрозділів Державної фіскальної служби, осіб рядового, 

начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту», де визначено чіткий 

перелік продовольства та можливі заміни. Дана постанова передбачає включення в раціон 



м’яса(м'ясо ялове, курка патрана охолоджена, печінка ялова) . Потреба складає м'ясо ялове 

– 5000 кг, курка патрана охолоджена- 1600 кг, печінка ялова – 900 кг . Розрахунок потреби 

проводився: для курсантів та слухачів курсів підвищення кваліфікації – на пів року. 

Проведено моніторинг цін  на майданчику «Прозоро Маркет». Середня ціна на м'ясо ялове 

становить  107,50 грн/кг, курка патрана охолоджена – 78,96 грн/кг, печінка ялова – 66,04 

грн/кг. 

 


