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Інформація на виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 

16 грудня 2020 року 

Молоко питне пастеризоване (2,5% жирності) (код ДК 021:2015-15510000-

6 «Молоко та вершки) 

 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України № 1266 від 16 грудня 

2020 року, що вносить зміни до постанови КМУ від 11 жовтня 2016 року № 710 «Про 

ефективне використання державних коштів» (зі змінами), ДУ «ТМО МВС України 

по Хмельницькій області» (код ЄДРПОУ 08734575; адреса: вулиця Проскурівського 

підпілля,112, м. Хмельницький, 29000) надає інформацію про процедуру відкритих 

торгів з особливостями.  

Назва предмету закупівлі: Молоко питне пастеризоване (2,5% жирності) (код 

ДК 021:2015-15510000-6 «Молоко та вершки). 

Номер процедури закупівлі у електронній системі закупівель: UA-2023-02-10-

004320-a. 

Закупівля здійснюється за кошти державного бюджету згідно кошторисних 

призначень. 

Визначення очікуваної вартості закупівлі здійснено згідно доповідної 

записки від 01.02.2023 Віктора Нагородного щодо проведеного інтернет моніторингу 

цін за предметом закупівлі, та, враховуючи потребу, виходячи з обсягів споживання 

за минулий період та кількість пацієнтів. Орієнтовна вартість закупівлі становить – 

84150,00 грн з ПДВ. 

Технічні характеристики (вимоги) до предмету закупівлі наведені в 

тендерній документації відповідно до предмету закупівлі Молоко питне 

пастеризоване (2,5% жирності) (код ДК 021:2015-15510000-6 «Молоко та вершки): 

Предмет закупівлі Одиниці 

виміру 

Загальна очікувана кількість 

Молоко питне пастеризоване (2,5% 

жирності) (код  ДК 021:2015-15510000-6 

«Молоко та вершки) 

 

кг 2550,00 

Товар повинен відповідати показникам безпечності та якості для харчових 

продуктів, чинним нормативним документам, затвердженим у встановленому 

законодавством порядку, відповідати вимогам Законів України «Про безпечність та 

якість харчових продуктів» від 23.12.1997р. №771/97- ВР(зі змінами), «Про 

державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, 

побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин» від 18 

травня 2017р. № 2042-VІІІ(зі змінами), «Про ветеринарну медицину» від 25.06.1992р. 

№2498-ХII(зі змінами), «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного 

благополуччя населення» від 24.02.1994р. №4004-ХII(зі змінами), «Про інформацію 

для споживачів щодо харчових продуктів» від 06.12.2018р. № 2639-VІІІ(зі змінами), 

«Про захист прав споживачів» від 12.05.1991р. № 1023-ХІІ(зі змінами), наказу 

Міністерства транспорту України від 14.10.1997р. № 363 «Про затвердження Правил 

перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні»(зі змінами), санітарно-

гігієнічним вимогам на виробництві згідно з законодавством України; іншим 

вимогам законодавства що регулює основні вимоги щодо безпечності та окремих 
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показників якості харчових продуктів. 

Товар повинен бути виготовлений в країнах, на які не поширюються 

обмеження в торговельних відносинах по торгових міжнародних договорах уряду 

України. Крім того, Учасник гарантує, дотримання положень щодо ввезення товарів 

в митному режимі імпорту товарів, що встановлені в Постанові Кабінету Міністрів 

України від 9 квітня 2022 р. № 426 «Про застосування заборони ввезення товарів з 

Російської Федерації» (зі змінами). 

Термін придатності товару – не менше 65 год, але не більше 80год. 

Поставка (передача) товару здійснюється дрібними партіями транспортом 

Постачальника (з дотриманням санітарно-гігієнічних умов зберігання та перевезення 

товару), згідно наданих заявок Покупцем, в день подання заявки Покупцем або на 

наступний день з дня заявки (замовлення). 

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з 

урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також 

витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших 

витрат, визначених законодавством. 

Строк поставки: до 31.12.2023 р. 

Місце поставки:  

- вулиця Проскурівського Підпілля, 112, м. Хмельницький, Хмельницька обл., 

Україна, 29000; 

- вулиця Курортна,42, смт.Сатанів, Хмельницька обл.,Україна, 32034. 

Закупівля здійснюється з метою забезпечення належного харчування пацієнтів, 

відповідно до вимог Постанови КМУ № 426 від 29.03.2002 (норма 5). 

  


