
ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ ХАРАКТЕРИСТИК 
ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ, РОЗМІРУ БЮДЖЕТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ, 

ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ 

Предмет закупівлі: «ДК021-2015: 15890000-3 Продукти 
харчування та сушені продукти різні» (Набори харчових 
продуктів різних для експедиції "Вишколи: Виміри лідерської 
ідентичності"). 

  

Обґрунтування розміру бюджетного призначення.  
Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 
2021 рік» та Постанови КМУ від 10 травня 2018 р. N 384 «Про 
затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для здійснення заходів з підтримки розвитку 
лідерства в Україні» бюджетні кошти, одержувачем яких  є 
громадська організація “Українська академія лідерства”,  
спрямовуються, зокрема, на організацію та проведення навчальних 
експедицій в межах України (в частині оплати послуг з організації 
заходів, транспортних витрат, витрат на харчування і проживання та 
інших витрат, пов’язаних з організацією навчальних експедицій). 

Для реалізації заходів з підтримки розвитку лідерства, зокрема, 
проведення в травні 2021 чотириденного Вишколу «Виміри 
лідерської ідентичності», Постачальник повинен поставити Набори 
харчових продуктів різних для учасників (ДК 021:2015 «ДК021-2015: 
15890000-3 Продукти харчування та сушені продукти різні»). 

Обґрунтування технічних і якісних характеристик закупівлі. 
Технічні та якісні характеристики визначено відповідно до 
очікуваної потреби,  з урахуванням загальноприйнятих норм для 
зазначеного предмета закупівлі. 

Обґрунтування очікуваної вартості предмету закупівлі. 
Очікувана вартість обрахована відповідно до рівня цін, визначеного 
на підставі цін онлайн магазинів, зокрема, онлайн-магазину мережі 
продуктових супермаркетів Сільпо https://silpo.ua/ 

Сумарно список продуктів для 1 групи 35-40 осіб для 4 денного 

вишколу   

Продукт Кількість,  Вартість, грн. 

Пластівці вівсяні плющені 4кг 440 

https://silpo.ua/


Згущене молоко (300 г тара) 16 банок 850 

Какао порошок 400грам 120 

Хліб білий батон нарізаний 500 гр 28 буханок 560 

Варення плодово-ягідне (370-500 г тара) 8 банки 500 

Шоколад чорний (100г тара) 100 упаковок 2200 

Сухофрукти (курага) 2 кг 280 

Цукор білий 1кг 28 

Кілька в томаті (230-280 г тара) 8 банок 480 

Паштет печінковий (100г тара) 20 банок 800 

Хумус (250 г тара) 24 банок 1500 

Крекер (300-400г тара) 16 пачок 450 

Казинаки (100г тара) 24шт 150 

Халва 6кг 480 

Сардини (100г тара) 18 банок 936 

Сир-косичка 18шт 540 

Кус Кус пшеничний 4кг 600 

Яблука ліголд 80 шт 150 

Стіки кави 3в1 50шт 200 

Гранола 4кг 1200 

Рис нешліфований 4кг 240 

Горошок (400-500 г тара) 3 банки 120 

Кукурудза (340-500 г тара) 4 банки 200 

Чай чорний в пакетиках 75 пакетиків 160 

Копчені ковбаски або ковбаски мисливські  2,5кг 900 

Цибуля ріпчаста жовта 1кг 70 

Морква очищена 1кг 120 

Чай зелений в пакетиках 90 пакетиків 180 

Печиво вагове Сяйво або Шахове 10 кг 500 

Макарони пера (тара 400 г) 10 штук 200 

Твердий сир голландський в тарі по 100г 20 штук 560 



Кукурудзяна крупа шліфована (тара 1 кг) 4кг 130 

Яловичина тушкована (325 г тара) 20 банки 950 

Кетчуп томатний (270 г тара) 10 упаковок 140 

Вафлі Світоч Артек (80г тара) 18 пачок 162 

Крупа горохова 4кг 85 

Тунець (160 г тара) 20 банок 1300 

Крупа гречана ядриця 4кг 200 

Огірки 1 кг 85 

Ізюм світлий (тара 200г) 10 штук 400 

Сіль кухонна кам'яна 1кг 15 

Приправа суміш перців (30г тара) 5 штук 260 

Болгарський перець свіжіий 3 кг 270 

Капуста пекінська  2 кг 40 

Гірчиця міцна (120 г тара) 6 упаковок 75 

Шампіньйони свіжі в упаковці 300г 8 штук 225 

Папір туалетний 12 штук 250 

Серветки сухі 100шт в упаковці 4 упаковки 75 

СУМА  20376 

Враховуючи вартість 1 набору продуктів близько 21тис. грн. на 

групу, та затрати на доставку товарів у місця проведення заходів з 

розрахунку на 1 групу в кожному з 5 міст: Київ, Харків, Львів, 

Маріуполь, Миколаїв,  очікувана вартість предмета закупівлі 

складає 130 000 (сто тридцять тисяч) грн., з ПДВ; 

   

   

 

  

 


