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Раціони наборів 

до ТУ У 10.8-00034022-153:2016 ДОБОВИЙ ПОЛЬОВИЙ НАБІР ПРОДУКТІВ Технічні умови 

 

Раціони наборів до ТУ У 10.8-00034022-153:2016 ДОБОВИЙ ПОЛЬОВИЙ НАБІР ПРОДУКТІВ Технічні умови 

розроблені  згідно з ТУ У 10.8-00034022-153:2016 та затверджені п. 1.2.3 ТУ У 10.8-00034022-153:2016, з метою проведення 

процедури закупівлі Норми №15 – добовий польовий набір продуктів відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 29 березня 2002 р. № 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 оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції Державної фіскальної служби, осіб 

рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту” зі змінами. 

Раціони наборів до ТУ У 10.8-00034022-153:2016 ДОБОВИЙ ПОЛЬОВИЙ НАБІР ПРОДУКТІВ Технічні умови без  

ТУ У 10.8-00034022-153:2016 не застосовується. 

Комплектувальні складові наборів наведено в табл. 1 та 2 
 

Таблиця 1 - ДОБОВИЙ ПОЛЬОВИЙ НАБІР ПРОДУКТІВ – ДПНП  

№ 

з/п 
Найменування комплектувальних складових 

Розфасовка, г 

(кількість на одну 

людину на добу) 

Нормативно-

технічна 

документація  

Строк 

придатності до 

споживання, 

місяців 

Примітки 

1 Галети з борошна пшеничного першого сорту 3 пачки по 50 
ДСТУ 4429:2005, 

ТУ У виробника 
Не менше 12 Примітка 1 

2 

Сухарі 2 пачки по 50 ДСТУ 7041:2009, 

ГОСТ 686-83, 

ТУ У виробника 

Не менше 12 
 

Примітка 1 
Сухарі з борошна пшеничного першого сорту 

 
Сухарі з борошна житнього оббивного 

3 

Готова до вживання перша страва (борщ з м’ясом або супи 

з м’ясом  в асортименті) 

1 страва в реторт-

упаковці 500 

ТУ У виробника Не менше 12 Примітка 2 
Борщ на м’ясному чи м'ясо-кістковому бульйоні з  м’ясом 

(яловичина) 
 

Суп гороховий на м’ясному чи м'ясо-кістковому бульйоні з 

м’ясом (свинини) 
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Суп рисовий на м’ясному чи м'ясо-кістковому бульйоні з 

м’ясом  (курки) 

Суп гречаний на м’ясному чи м'ясо-кістковому бульйоні з 

м’ясом (свинини) 

4 Готова до вживання друга страва (каші з м’ясом або овочі 

з м’ясом в асортименті ) 

3 страви в реторт- 

упаковці по 350 г 

ТУ У виробника Не менше 12 Примітка 2 

Каша рисова з м'ясом (курки, свинини) 

 

 

Картопля тушкована з овочами та м'ясом (свинини, 

курки) 

Каша ячна з м'ясом (свинини, курки, яловичини) 

Каша гречана з м'ясом (яловичини, курка) 

Квасоля з овочами та м'ясом (курки, яловичини, свинини) 

Каша перлова з м'ясом (свинини, яловичини) 

Горох з овочами та м'ясом (свинини, яловичини) 

Каша пшенична з м'ясом (яловичини, курки) 

5 Кава  розчинна 1 стік по 2 г ДСТУ 4394:2005 Не менше 12 Примітка 3 

6 Чай чорний 2 пакетики по 2 г 
ДСТУ 7174:2010, 

ТУ У виробника 
Не менше 12 Примітка 4 

7 Цукор 
6 стіків по 5 г або 3 

стіки по 10 г 

ДСТУ 

4623:2006/ГОСТ 

31361-2008 

Не менше 12 Примітка 5 

8 Мед натуральний  1 стік по 20 г ДСТУ 4497:2005 Не менше 12 Примітка 6 

9 

Джем фруктовий в асортименті 1 стік по 20 г 

ДСТУ 

4900:2007,ГОСТ, 

ТУ У виробника 

Не менше 12 Примітка 6 
Джем абрикосовий 

 
Джем чорної смородини 

Джем вишневий 

Джем яблучний 

10 Перець чорний мелений 1 стік 0,3 г ГОСТ 29050-91 Не менше 12 Примітка 9 

11 Сіль 3 стіки по 1 г ДСТУ 3583-97  Не менше 12 Примітка 9 

12 Ложка пластикова столова одноразова 3 упаковки по 1шт. ТУ У виробника Не менше 12 Примітка 11 

13 Серветка паперова 3 упаковки по 1шт. ТУ У виробника Не менше 12 Примітка 11 

14 Серветка гігієнічна волога 3 упаковки по 1шт. ТУ У виробника Не менше 12 Примітка 12 
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Таблиця 2 - ДОБОВИЙ ПОЛЬОВИЙ НАБІР ПРОДУКТІВ ПОСИЛЕНИЙ – ДПНП – П 

№ 

з/п 
Найменування комплектувальних складових 

Розфасовка, г 

(кількість на одну 

людину на добу) 

Нормативно-

технічна 

документація 

Строк 

придатності до 

споживання, 

місяців 

Примітки 

1 Галети з борошна пшеничного першого сорту 3 пачки по 50 
ДСТУ 4429:2005, 

ТУ У виробника 
Не менше 12 Примітка 1 

2 

Сухарі 2 пачки по 50 ДСТУ 7041:2009, 

ГОСТ 686-83, 

ТУ У виробника 

Не менше 12 Примітка 1 Сухарі з борошна пшеничного першого сорту  
 

Сухарі з борошна житнього оббивного 

3 

Готова до вживання перша страва (борщ з м’ясом або супи 

з м’ясом  в асортименті) 

1 страва в реторт-

упаковці 500 

ТУ У виробника Не менше 12 Примітка 2 

Борщ на м’ясному чи м'ясо-кістковому бульйоні з  м’ясом 

(яловичина) 

 

Суп гороховий на м’ясному чи м'ясо-кістковому бульйоні 

з м’ясом (свинини) 

 Суп рисовий на м’ясному чи м'ясо-кістковому бульйоні з 

м’ясом  (курки) 

Суп гречаний на м’ясному чи м'ясо-кістковому бульйоні з 

м’ясом (свинини) 

4 Готова до вживання друга страва (каші з м’ясом або 

овочі з м’ясом в асортименті ) 

3 страви в реторт- 

упаковці по 350 г 

ТУ У виробника Не менше 12 Примітка 2 

Каша рисова з м'ясом (курки, свинини) 

 

 

Картопля тушкована з овочами та м'ясом (свинини, 

курки) 

Каша ячна з м'ясом (свинини, курки, яловичини) 

Каша гречана з м'ясом (яловичини, курка) 

Квасоля з овочами та м'ясом (курки, яловичини, 

свинини) 

Каша перлова з м'ясом (свинини, яловичини) 
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Горох з овочами та м'ясом (свинини, яловичини) 

Каша пшенична з м'ясом (яловичини, курки) 

5 Готова до вживання м’ясна страва (м'ясо тушковане 

яловичини або свинини) 
1 упаковка 200 г ТУ У виробника 

Не менше 12 

Примітка 2 

М'ясо тушковане яловичини вищого сорту 
   

М'ясо тушковане свинини безсортове 

6 Кава  розчинна 2 стік по 2 г ДСТУ 4394:2005 Не менше 12 Примітка 3 

7 Чай чорний 2 пакетики по 2 г 
ДСТУ 7174:2010, 

ТУ У виробника 
Не менше 12 Примітка 4 

8 Цукор 
8 стіків по 5 г або 4 

стіки по 10 г 

ДСТУ 

4623:2006/ГОСТ 

31361-2008 

Не менше 12 Примітка 5 

9 

Мед натуральний  1 стік по 20 г ДСТУ 4497:2005 Не менше 12 Примітка 6 

Джем фруктовий в асортименті 1 стік по 20 г 

ДСТУ 4900:2007, 

ГОСТ, ТУ У 

виробника 

Не менше 12 Примітка 6 

Джем абрикосовий 

 
Джем чорної смородини 

Джем вишневий 

Джем яблучний 

10 
Шоколад чорний 

(какао не менше 56 %) 
1 плитка 35 г ДСТУ 3924:2014 Не менше 12 Примітка 7 

11 

Сухофрукти (в асортименті) 1 упаковка 30 г ГОСТ 6882-88, 

ГОСТ 28501-90,  

 ТУ У виробника 

Не менше 12 Примітка 8 Родзинки 
 Курага 

12 Перець чорний мелений 1 стік 0,3 г ГОСТ 29050-91 Не менше 12 Примітка 9 

13 Сіль 3 стіки по 1 г ДСТУ 3583-97  Не менше 12 Примітка 9 

14 Гумка жувальна 3 стіки ТУ У виробника Не менше 12 Примітка 10 

15 Ложка пластикова столова одноразова 3 упаковки по 1шт. ТУ У виробника Не менше 12 Примітка 11 

16 Серветка паперова 3 упаковки по 1шт. ТУ У виробника Не менше 12 Примітка 11 

17 Серветка гігієнічна волога 3 упаковки по 1шт. ТУ У виробника Не менше 12 Примітка 12 

18 Безполуменевий нагрівач їжі 3 упаковки по 1шт. ТУ У виробника Не менше 12 Примітка 13 
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ПРИМІТКИ 

Примітка 1. Галети з борошна пшеничного першого сорту повинні відповідати чинній нормативній документації, 

технічні вимоги яких не суперечать граничним нормам вимог ДСТУ 4429. 

Сухарі з борошна пшеничного першого сорту або з борошна житнього оббивного, нарізані брусочками або іншої 

форми зручної до вживання, повинні відповідати вимогам чинної нормативної документації, технічні вимоги яких не 

суперечать нормам вимог ДСТУ 7041, ГОСТ 686. 

Галети та сухарі порційно фасують масою нетто 50 г в повітронепроникні пакувальні матеріали, пакети полімерні або з 

алюмінієвої фольги з лаковим покриттям, металізованої плівки з нанесенням кольорового покриття неяскравих відтінків або 

матеріали аналогічної якості, для харчової промисловості згідно з чинними нормативними документами, які  дозволені до 

використання центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України, що забезпечує збереження 

продукції під час транспортування та зберігання. 

Термін придатності не менше 12 місяців з дати виробництва, та не менше 11 місяців з дати пакування наборів. 

Примітка 2. Готові до вживання перші, другі та м’ясні страви, виготовлені методом стерилізації, повинні бути повністю 

готові до вживання, не потребуючи додавання будь-яких додаткових речовин (води, олії, бульйону, спецій тощо) чи 

додаткової термічної обробки, окрім розігріву. 

Готові страви мають бути виготовлені відповідно до рецептури виробника та наданого раціонів наборів, з дотриманням 

санітарних норм та правил, затверджених у встановленому порядку та відповідати встановленим вимогам ТУ У 10.8-

00034022-153:2016. 

Для виготовлення готових до вживання перших, других та м’ясних страв в залежності від рецептури виробника, 

сировина повинна відповідати технічним вимогам ТУ У 10.8-00034022-153:2016, розділ 1.3.1. У готових стравах не дозволено 

наявність сторонніх та  мінеральних домішок. 

Готові перші страви мають бути виготовлені на м’ясному чи м'ясо-кістковому бульйоні,  вміст м’яса відповідного виду 

має бути не менше 10 % (50 г) від маси готової страви, нарізаного кубиками або шматочками, без хрящів, судинних пучків і 

грубої сполучної тканини. Вміст густої частини повинен становити не менше 50 % (250 г) від маси готової страви, масова 

частка сухих речовин для борщу з м’ясом від 20 % до 25 %, для супу круп’яного або овочевого з м’ясом не менше 25 %, 

масова частка жиру від 3,5 % до 8,0 %, масова часка кухонної солі у межах 1,5 % – 2,5 %. 

Готові до вживання другі страви, окрім певного виду крупи, овочів та інших інгредієнтів, повинні містити не менше   

20 % м’яса яловичини, не менше 24 % м’яса свинини та м’яса птиці, від маси готової страви, м'ясо шматочками не розварене,  
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без хрящів, судинних пучків і грубої сполучної тканини. Масова частка жиру від 3,0 % до 10,0 %, масова частка білку не 

менше 5 %,  масова частка кухонної солі від 1,0 % до 2,0 %.  

Готові м’ясні страви повинні містити шматочки тушкованого м’яса масою не меншою, ніж 30 г, без хрящів, судинних 

пучків і грубої сполучної тканини. Масова частка м’яса з жиром не менше 56,5 %, масова частка жиру не більше 17,0 % для 

м’яса тушкованого яловичини вищого сорту; масова частка м’яса з жиром не менше 59,0 %, масова частка жиру не більше 

35,0 % для м’яса тушкованого свинини безсортового; масова частка кухонної солі у межах від 1,0 % до 1,5 % (згідно           

ДСТУ 4450). 

Готові страви повинні бути фасовані не менше ніж в чотирьохшаровий реторт-пакет типу “Дой-пак”,  готові другі та 

м’ясні страви допускається фасувати не менше ніж в чотирьохшаровий реторт-пакет типу “Саше”. Реторт-пакет повинен 

відповідати вимогами чинної нормативної документації вітчизняного або імпортного виробництва, що дозволений до 

використання у встановленому порядку. Реторт-пакет повинен відповідати вимоги розділу 1.3.9, ТУ У 10.8-00034022-

153:2016. 

Виготовлені готові страви, повинні пройти процес витримки (інкубації) впродовж двох тижнів. 

Термін придатності готових страв повинен становити не менше 12 місяців з дати виробництва, та не менше 11 місяців з 

дати пакування наборів. 

Примітка 3. Кава натуральна розчинна порошкоподібна, повинна відповідати вимогам ДСТУ 4394. Кава порційно 

фасована масою нетто по 2,0 г у стіки з пакетів із комбінованих термоспалювальних матеріалів на основі алюмінієвої фольги 

або металізованої плівки, або іншого водо та повітронепроникного пакувального матеріалу, що дозволені до використання 

центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України та забезпечує збереження продукції під час 

транспортування та зберігання. 

Термін придатності повинен становити не менше 12 місяців з дати виробництва, та не менше 11 місяців з дати 

пакування наборів. 

Примітка 4. Чай чорний повинен відповідати вимогам ДСТУ 7174 або іншій чинній нормативній документації, що 

дозволена до застосування у встановленому порядку. 

Чай порційно фасують масою нетто по 2 г у пористий пакетик одноразової заварки, що не розмокає. До пакетика має 

бути прикріплена віскозна, бавовняна або з іншого матеріалу нитка, що дозволена до використання центральним органом 

виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України. Пакет повинен бути вкладений у зовнішній захисний пакетик із паперу 

для етикеток або герметичний пакетик із багатошарового комбінованого матеріалу, що дозволений до використання 
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центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України та забезпечує збереження продукції під час 

транспортування та зберігання. 

Термін придатності повинен становити не менше 12 місяців з дати виробництва, та не менше 11 місяців з дати 

пакування наборів. 

Примітка 5. Цукор білий кристалічний, другої категорії, порційно фасований у стіки масою нетто по 5 г або по 10 г, 

повинен відповідати вимогам ДСТУ 4623/ГОСТ 31361 (ГОСТ 31361, IDT). Термін придатності повинен становити не менше 

12 місяців з дати виробництва, та не менше 11 місяців з дати пакування наборів. 

Примітка 6. Мед натуральний вищого ґатунку, повинен відповідати вимогам ДСТУ 4497, джем фруктовий в 

асортименті повинен відповідати вимогам ДСТУ 4900 або чинній нормативній документації, що дозволена до застосування у 

встановленому порядку. 

Мед, джем,  фасують порційно масою нетто 20 г у стіки, що виготовлені з плівки поліпропіленової або з плівки 

полімерної багатошарової і комбінованої згідно з чинними нормативними документами, або з матеріалів аналогічної якості, 

які дозволені до використання і контакту з харчовими продуктами центральним органом виконавчої влади у сфері охорони 

здоров’я України. Шви разових пакетиків повинні бути термозварені і забезпечувати збереженість продукту під час його 

транспортування і зберігання. Термін придатності повинен становити не менше 12 місяців з дати виробництва, для меду з 

дати пакування в стіки, та не менше 11 місяців з дати пакування наборів. 

Примітка 7.  Шоколад чорний (какао не менше 56 %) повинен відповідати вимогам ДСТУ 3924, плитки фасовані 

масою нетто по 35 г у герметичні полімерні пакети або стіки, що дозволені до використання центральним органом 

виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України та забезпечує збереження продукції під час транспортування та 

зберігання. 

Термін придатності повинен становити не менше 12 місяців з дати виробництва, та не менше 11 місяців з дати 

пакування наборів. 

Примітка 8.  Сухофрукти в асортименті повинні відповідати вимогам ГОСТ 6882, ГОСТ 28501 або іншій чинній 

нормативній документації, що дозволена до застосування у встановленому порядку. 

Сухофрукти порційно фасовані масою нетто 30 г у пакети з повітронепроникного пакувального матеріалу, пакети 

полімерні або з алюмінієвої фольги з лаковим покриттям, металізованої плівки з нанесеним кольорового покриття не 

яскравих відтінків або іншого водо та повітронепроникного пакувального матеріалу, що  дозволений до використання 

центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України та забезпечує збереження продукції під час 

транспортування та зберігання. 

Термін придатності не менше 12 місяців з дати виробництва, та не менше 11 місяців з дати пакування наборів. 
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Примітка 9.  Перець чорний мелений повинен відповідати вимогам ГОСТ 29050, порційно фасований у стіки масою 

нетто 0,3 г. Сіль повинна відповідати вимогам ДСТУ 3583, порційно фасована у стіки масою нетто 1 г. 

Термін придатності не менше 12 місяців з дати виробництва, та не менше 11 місяців з дати пакування наборів. 

Примітка 10. Гумка жувальна м’ятного смаку, без цукру, повинна відповідати вимогам чинній нормативній 

документації, що дозволена до застосування у встановленому порядку. Гумка жувальна порційно фасована у стіки або 

блістери, що дозволені до використання і контакту з харчовими продуктами центральним органом виконавчої влади у сфері 

охорони здоров’я України. Термін придатності не менше 12 місяців з дати виробництва, та не менше 11 місяців з дати 

пакування наборів. 

Примітка 11. Серветка паперова повинна бути  виготовлена з високоякісної целюлози, двошарова, білого кольору та 

розміром не менше 240х240 мм. 

Ложка пластикова столова одноразова виготовлена з високоякісного пластику, дозволених до використання 

центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України. Ложка повинна мати заокруглені краї. 

Конструкція ложки повинна забезпечувати зручність у використанні. Не допускається різкий запах пластмаси.  

Примітка 12. Серветка волога. Основу просоченої вологої серветки становить багатокомпонентний склад з 

антибактеріальними властивостями без вмісту спирту. Кожна серветка окремо упакована у полімерну, герметично запаяну 

плівку, що дозволена до застосування у встановленому порядку. 

Примітка 13. Безполуменевий нагрівач їжі (БНЇ) повинен відповідати вимогам розділу 1.4.19, ТУ У 10.8-00034022-

153:2016. 

 

Набори повинні забезпечувати добову потребу військовослужбовців в основних харчових речовинах та енергії згідно 

вимог наказу Міністерства охорони здоров’я України №272 від 18.11.1999 “Про затвердження норм фізіологічних потреб 

населення України в основних харчових речовинах та енергії”. 

 

Раціони наборів упаковують в рукави або пакети відповідно до вимог ТУ У 10.8-00034022-153:2016. 
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Набори та раціони упаковують в рукави або пакети з поліетиленової плівки марки М, згідно з ГОСТ 10354 або з 

матеріалу аналогічної якості, вітчизняного виробництва згідно з чинною нормативною документацією або імпортовані, 

дозволені до використання центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я України на використання і 

контакт з харчовими продуктами. Розміри пакувальної плівки наборів та раціонів повинні відповідати вимогам розділу 1.5.4, 

ТУ У 10.8-00034022-153:2016. 

 

Транспортування наборів. Набори транспортуються по сім різних раціонів наборів (ДПНП-1 – ДПНП-7, ДПНП-П-1 – 

ДПНП-П-7) в ящику з тришарового або п’ятишарового картону виготовленого згідно з чинною нормативною документацією.  

 

Маркування. Маркування виконують державною мовою, типографським способом, згідно з законодавством України, в 

доступній для сприймання формі.  

Маркування кожної фасованої одиниці повинно відповідати вимогам розділу 1.6.1, ТУ У 10.8-00034022-153:2016. 

Маркування  допоміжних матеріалів комплектувальних складових, зазначених у розділах 1.4.16 – 1.4.19, ТУ У 10.8-00034022-

153:2016, повинно відповідати вимогам чинної нормативної документації. 

Маркування наборів та раціонів наноситься на одну з бокових сторін фарбою, що не змивається і не має запаху, за 

допомогою трафарету або наклеювання ярлика, який повинен бути стійким до перепаду температур та забезпечувати 

стійкість маркування під час транспортування, відвантаження та зберігання із зазначенням інформації що вказана у розділі 

1.6.2 ТУ У 10.8-00034022-153:2016. 

Маркування транспортної тари згідно з вимогами розділу 1.6.3, 1.6.4, ТУ У 10.8-00034022-153:2016. 
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Раціони наборів наведено в табл. 3 та 4. 

Таблиця 3 – Раціони наборів до добового польового набору продуктів – ДПНП 

ДПНП-1 

Найменування комплектувальних складових 
Одиниця 

виміру 

Раціон 

сніданку 

Раціон 

обіду 

Раціон 

вечері 

Галети з борошна пшеничного першого сорту пачка/г 50 50 50 

Сухарі з борошна пшеничного першого сорту пачка/г     50 

Сухарі з борошна житнього оббивного пачка/г   50   

Борщ на м’ясному чи м'ясо-кістковому 

бульйоні з  м’ясом яловичини 

реторт-

пакет/г 
  500   

Каша рисова з м'ясом курки  
реторт-

пакет/г 
350      

Картопля тушкована з овочами та м'ясом 

свинини 

реторт-

пакет/г 
  350    

Каша ячна з м'ясом свинини  
реторт-

пакет/г 
    350  

Кава розчинна  стік/г 2     

Чай чорний пакетик/г   2 2 

Цукор стік/г 10 10 10 

Мед натуральний  стік/г     20 

Джем вишневий стік/г   20    

Перець чорний мелений стік/г   0,3   

Сіль стік/г 1 1 1 

Ложка пластикова столова одноразова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка паперова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка гігієнічна волога упаковка/шт. 1 1 1 

ДПНП-2 

Найменування комплектувальних складових 
Одиниця 

виміру 

Раціон 

сніданку 

Раціон 

обіду 

Раціон 

вечері 

Галети з борошна пшеничного першого сорту пачка/г 50 50 50 

Сухарі з борошна пшеничного першого сорту пачка/г     50 

Сухарі з борошна житнього оббивного пачка/г   50   

Суп гороховий на м’ясному чи м'ясо-

кістковому бульйоні з м'ясом свинини 

реторт-

пакет/г 
  500   

Каша гречана з м'ясом яловичини 
реторт-

пакет/г 
350      

Квасоля з овочами та м'ясом курки 

реторт-

пакет/г 
  350    

Каша перлова з м'ясом свинини  
реторт-

пакет/г 
    350  

Кава розчинна  стік/г 2     

Чай чорний пакетик/г   2 2 

Цукор стік/г 10 10 10 

Мед натуральний  стік/г     20 

Джем яблучний стік/г   20    
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Перець чорний мелений стік/г   0,3   

Сіль стік/г 1 1 1 

Ложка пластикова столова одноразова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка паперова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка гігієнічна волога упаковка/шт. 1 1 1 

ДПНП-3 

Найменування комплектувальних складових 
Одиниця 

виміру 

Раціон 

сніданку 

Раціон 

обіду 

Раціон 

вечері 

Галети з борошна пшеничного першого сорту пачка/г 50 50 50 

Сухарі з борошна пшеничного першого сорту пачка/г     50 

Сухарі з борошна житнього оббивного пачка/г   50   

Суп рисовий на м’ясному чи м'ясо-кістковому 

бульйоні з м'ясом курки  

реторт-

пакет/г 
  500   

 Горох з овочами та м'ясом свинини  
реторт-

пакет/г 
350      

 Каша пшенична з м'ясом яловичини  

реторт-

пакет/г 
  350    

 Картопля тушкована з овочами та м'ясом 

курки  

реторт-

пакет/г 
    350  

Кава розчинна  стік/г 2     

Чай чорний пакетик/г   2 2 

Цукор стік/г 10 10 10 

Мед натуральний  стік/г     20 

Джем з чорної смородини стік/г   20    

Перець чорний мелений стік/г   0,3   

Сіль стік/г 1 1 1 

Ложка пластикова столова одноразова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка паперова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка гігієнічна волога упаковка/шт. 1 1 1 

ДПНП-4 

Найменування комплектувальних складових 
Одиниця 

виміру 

Раціон 

сніданку 

Раціон 

обіду 

Раціон 

вечері 

Галети з борошна пшеничного першого сорту пачка/г 50 50 50 

Сухарі з борошна пшеничного першого сорту пачка/г     50 

Сухарі з борошна житнього оббивного пачка/г   50   

Суп гречаний на м’ясному чи м'ясо-

кістковому бульйоні з м'ясом свинини  

реторт-

пакет/г 
  500   

 Квасоля з овочами та м'ясом яловичини  
реторт-

пакет/г 
350      

 Каша ячна з м'ясом курки   
реторт-

пакет/г 
  350    

 Каша рисова з м'ясом свинини  
реторт-

пакет/г 
    350  

Кава розчинна  стік/г 2     

Чай чорний пакетик/г   2 2 
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Цукор стік/г 10 10 10 

Мед натуральний  стік/г     20 

Джем абрикосовий стік/г   20    

Перець чорний мелений стік/г   0,3   

Сіль стік/г 1 1 1 

Ложка пластикова столова одноразова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка паперова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка гігієнічна волога упаковка/шт. 1 1 1 

ДПНП-5 

Найменування комплектувальних складових 
Одиниця 

виміру 

Раціон 

сніданку 

Раціон 

обіду 

Раціон 

вечері 

Галети з борошна пшеничного першого сорту пачка/г 50 50 50 

Сухарі з борошна пшеничного першого сорту пачка/г     50 

Сухарі з борошна житнього оббивного пачка/г   50   

Борщ на м’ясному чи м'ясо-кістковому 

бульйоні з м’ясом яловичини  

реторт-

пакет/г 
  500   

 Каша гречана з м'ясом курки  
реторт-

пакет/г 
350      

 Квасоля з овочами та м'ясом курки 
реторт-

пакет/г 
  350    

 Каша перлова з м'ясом яловичини   
реторт-

пакет/г 
    350  

Кава розчинна  стік/г 2     

Чай чорний пакетик/г   2 2 

Цукор стік/г 10 10 10 

Мед натуральний  стік/г     20 

Джем вишневий стік/г   20    

Перець чорний мелений стік/г   0,3   

Сіль стік/г 1 1 1 

Ложка пластикова столова одноразова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка паперова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка гігієнічна волога упаковка/шт. 1 1 1 

ДПНП-6 

Найменування комплектувальних складових 
Одиниця 

виміру 

Раціон 

сніданку 

Раціон 

обіду 

Раціон 

вечері 

Галети з борошна пшеничного першого сорту пачка/г 50 50 50 

Сухарі з борошна пшеничного першого сорту пачка/г     50 

Сухарі з борошна житнього оббивного пачка/г   50   

Суп гречаний на м’ясному чи м'ясо-

кістковому бульйоні з м'ясом свинини  

реторт-

пакет/г 
  500   

 Горох з овочами та з м'ясом яловичини  
реторт-

пакет/г 
350      

 Каша ячна з м'ясом яловичини  

реторт-

пакет/г 
  350    
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 Картопля тушкована з овочами та м'ясом 

свинини  

реторт-

пакет/г 
    350  

Кава розчинна  стік/г 2     

Чай чорний пакетик/г   2 2 

Цукор стік/г 10 10 10 

Мед натуральний  стік/г     20 

Джем яблучний стік/г   20    

Перець чорний мелений стік/г   0,3   

Сіль стік/г 1 1 1 

Ложка пластикова столова одноразова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка паперова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка гігієнічна волога упаковка/шт. 1 1 1 

ДПНП-7 

Найменування комплектувальних складових 
Одиниця 

виміру 

Раціон 

сніданку 

Раціон 

обіду 

Раціон 

вечері 

Галети з борошна пшеничного першого сорту пачка/г 50 50 50 

Сухарі з борошна пшеничного першого сорту пачка/г     50 

Сухарі з борошна житнього оббивного пачка/г   50   

Суп гороховий на м’ясному чи м'ясо-

кістковому бульйоні з м'ясом свинини  

реторт-

пакет/г 
  500   

 Каша пшенична з м'ясом курки   

реторт-

пакет/г 
350      

 Каша гречана з м'ясом яловичини  

реторт-

пакет/г 
  350    

 Каша рисова з м'ясом свинини  

реторт-

пакет/г 
    350  

Кава розчинна  стік/г 2     

Чай чорний пакетик/г   2 2 

Цукор стік/г 10 10 10 

Мед натуральний  стік/г     20 

Джем з чорної смородини  стік/г   20    

Перець чорний мелений стік/г   0,3   

Сіль стік/г 1 1 1 

Ложка пластикова столова одноразова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка паперова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка гігієнічна волога упаковка/шт. 1 1 1 
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Таблиця 4 - Раціони наборів до добового польового набору продуктів посиленого – 

ДПНП – П  

ДПНП-П-1 

Найменування комплектувальних складових 
Одиниця 

виміру 

Раціон 

сніданку 

Раціон 

обіду 

Раціон 

вечері 

Галети з борошна пшеничного першого сорту пачка/г 50 50 50 

Сухарі з борошна пшеничного першого сорту пачка/г     50 

Сухарі з борошна житнього оббивного пачка/г   50   

Борщ на м’ясному чи м'ясо-кістковому 

бульйоні з  м’ясом яловичини 

реторт-

пакет/г 
  500    

Каша рисова з м'ясом курки  
реторт-

пакет/г 
350      

Картопля тушкована з овочами та м'ясом 

свинини 

реторт-

пакет/г 
  350    

Каша ячна з м'ясом свинини  
реторт-

пакет/г 
    350  

М'ясо тушковане яловичини вищого сорту 
реторт-

пакет/г 
    200  

Кава розчинна  стік/г 2   2 

Чай  пакетик/г   2 2 

Цукор стік/г 10 10 20 

Мед натуральний  стік/г     20 

Джем вишневий стік/г   20   

Родзинки пакетик/г 30     

Шоколад чорний (какао не менше 56%) плитка/г 35     

Перець чорний мелений стік/г   0,3   

Сіль стік/г 1 1 1 

Гумка жувальна упаковка/стік 1 1 1 

Ложка пластикова столова одноразова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка паперова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка гігієнічна волога упаковка/шт. 1 1 1 

Безполуменевий нагрівач їжі упаковка/шт. 1 1 1 

ДПНП-П-2 

Найменування комплектувальних складових 
Одиниця 

виміру 

Раціон 

сніданку 

Раціон 

обіду 

Раціон 

вечері 

Галети з борошна пшеничного першого сорту пачка/г 50 50 50 

Сухарі з борошна пшеничного першого сорту пачка/г     50 

Сухарі з борошна житнього оббивного пачка/г   50   

Суп гороховий на м’ясному чи м'ясо-

кістковому бульйоні з м'ясом свинини  

реторт-

пакет/г 
  500    

 Каша гречана з м'ясом яловичини  
реторт-

пакет/г 
350      

 Квасоля з овочами та м'ясом курки  

реторт-

пакет/г 
  350    

 Каша перлова з м'ясом свинини   
реторт-

пакет/г 
    350  

М'ясо тушковане свинини безсортове реторт-     200  



15 

 

пакет/г 

Кава розчинна  стік/г 2   2 

Чай  пакетик/г   2 2 

Цукор стік/г 10 10 20 

Мед натуральний  стік/г     20 

Джем яблучний стік/г   20   

Курага пакетик/г 30     

Шоколад чорний (какао не менше 56%) плитка/г 35     

Перець чорний мелений стік/г   0,3   

Сіль стік/г 1 1 1 

Гумка жувальна упаковка/стік 1 1 1 

Ложка пластикова столова одноразова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка паперова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка гігієнічна волога упаковка/шт. 1 1 1 

Безполуменевий нагрівач їжі упаковка/шт. 1 1 1 

ДПНП-П-3 

Найменування комплектувальних складових 
Одиниця 

виміру 

Раціон 

сніданку 

Раціон 

обіду 

Раціон 

вечері 

Галети з борошна пшеничного першого сорту пачка/г 50 50 50 

Сухарі з борошна пшеничного першого сорту пачка/г     50 

Сухарі з борошна житнього оббивного пачка/г   50   

Суп рисовий на м’ясному чи м'ясо-кістковому 

бульйоні з м'ясом курки 

реторт-

пакет/г  
500 

 

 Горох з овочами та м'ясом свинини  
реторт-

пакет/г 
350      

 Каша пшенична з м'ясом яловичини  

реторт-

пакет/г 
  350    

 Картопля тушкована з овочами та м'ясом 

курки  

реторт-

пакет/г 
    350  

М'ясо тушковане яловичини вищого сорту 
реторт-

пакет/г 
    200  

Кава розчинна  стік/г 2   2 

Чай  пакетик/г   2 2 

Цукор стік/г 10 10 20 

Мед натуральний  стік/г     20 

Джем з чорної смородини  стік/г   20   

Родзинки пакетик/г 30     

Шоколад чорний (какао не менше 56%) плитка/г 35     

Перець чорний мелений стік/г   0,3   

Сіль стік/г 1 1 1 

Гумка жувальна упаковка/стік 1 1 1 

Ложка пластикова столова одноразова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка паперова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка гігієнічна волога упаковка/шт. 1 1 1 

Безполуменевий нагрівач їжі упаковка/шт. 1 1 1 
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ДПНП-П-4 

Найменування комплектувальних складових 
Одиниця 

виміру 

Раціон 

сніданку 

Раціон 

обіду 

Раціон 

вечері 

Галети з борошна пшеничного першого сорту пачка/г 50 50 50 

Сухарі з борошна пшеничного першого сорту пачка/г     50 

Сухарі з борошна житнього оббивного пачка/г   50   

Суп гречаний на м’ясному чи м'ясо-

кістковому бульйоні з м'ясом свинини  

реторт-

пакет/г 
  500    

 Квасоля з овочами та м'ясом яловичини  
реторт-

пакет/г 
350      

 Каша ячна з м'ясом курки   
реторт-

пакет/г 
  350    

 Каша рисова з м'ясом свинини  
реторт-

пакет/г 
    350  

М'ясо тушковане свинини безсортове 
реторт-

пакет/г 
    200  

Кава розчинна  стік/г 2   2 

Чай  пакетик/г   2 2 

Цукор стік/г 10 10 20 

Мед натуральний  стік/г     20 

Джем з чорної смородини  стік/г   20   

Курага пакетик/г 30     

Шоколад чорний (какао не менше 56%) плитка/г 35     

Перець чорний мелений стік/г   0,3   

Сіль стік/г 1 1 1 

Гумка жувальна упаковка/стік 1 1 1 

Ложка пластикова столова одноразова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка паперова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка гігієнічна волога упаковка/шт. 1 1 1 

Безполуменевий нагрівач їжі упаковка/шт. 1 1 1 

ДПНП-П-5 

Найменування комплектувальних складових 
Одиниця 

виміру 

Раціон 

сніданку 

Раціон 

обіду 

Раціон 

вечері 

Галети з борошна пшеничного першого сорту пачка/г 50 50 50 

Сухарі з борошна пшеничного першого сорту пачка/г     50 

Сухарі з борошна житнього оббивного пачка/г   50   

Борщ на м’ясному чи м'ясо-кістковому 

бульйоні з м’ясом яловичини  

реторт-

пакет/г 
  500    

 Каша гречана з м'ясом курки  
реторт-

пакет/г 
350      

 Квасоля з овочами та м'ясом курки 
реторт-

пакет/г 
  350    

 Каша перлова з м'ясом яловичини   
реторт-

пакет/г 
    350  

М'ясо тушковане яловичини вищого сорту 
реторт-

пакет/г 
    200  

Кава розчинна  стік/г 2   2 
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Чай  пакетик/г   2 2 

Цукор стік/г 10 10 20 

Мед натуральний  стік/г     20 

Джем абрикосовий  стік/г   20   

Родзинки пакетик/г 30     

Шоколад чорний (какао не менше 56%) плитка/г 35     

Перець чорний мелений стік/г   0,3   

Сіль стік/г 1 1 1 

Гумка жувальна упаковка/стік 1 1 1 

Ложка пластикова столова одноразова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка паперова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка гігієнічна волога упаковка/шт. 1 1 1 

Безполуменевий нагрівач їжі упаковка/шт. 1 1 1 

ДПНП-П-6 

Найменування комплектувальних складових 
Одиниця 

виміру 

Раціон 

сніданку 

Раціон 

обіду 

Раціон 

вечері 

Галети з борошна пшеничного першого сорту пачка/г 50 50 50 

Сухарі з борошна пшеничного першого сорту пачка/г     50 

Сухарі з борошна житнього оббивного пачка/г   50   

Суп гречаний на м’ясному чи м'ясо-

кістковому бульйоні з м'ясом свинини  

реторт-

пакет/г 
  500    

 Горох з овочами та з м'ясом яловичини  
реторт-

пакет/г 
350      

 Каша ячна з м'ясом свинини   

реторт-

пакет/г 
  350    

 Картопля тушкована з овочами та м'ясом 

свинини 

реторт-

пакет/г 
    350  

М'ясо тушковане свинини безсортове 
реторт-

пакет/г 
    200  

Кава розчинна  стік/г 2   2 

Чай  пакетик/г   2 2 

Цукор стік/г 10 10 20 

Мед натуральний  стік/г     20 

Джем вишневий стік/г   20   

Курага пакетик/г 30     

Шоколад чорний (какао не менше 56%) плитка/г 35     

Перець чорний мелений стік/г   0,3   

Сіль стік/г 1 1 1 

Гумка жувальна упаковка/стік 1 1 1 

Ложка пластикова столова одноразова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка паперова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка гігієнічна волога упаковка/шт. 1 1 1 

Безполуменевий нагрівач їжі упаковка/шт. 1 1 1 
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ДПНП-П-7 

Найменування комплектувальних складових 
Одиниця 

виміру 

Раціон 

сніданку 

Раціон 

обіду 

Раціон 

вечері 

Галети з борошна пшеничного першого сорту пачка/г 50 50 50 

Сухарі з борошна пшеничного першого сорту пачка/г     50 

Сухарі з борошна житнього оббивного пачка/г   50   

Суп гороховий на м’ясному чи м'ясо-

кістковому бульйоні з м'ясом свинини  

реторт-

пакет/г 
  500    

 Каша пшенична з м'ясом курки   

реторт-

пакет/г 
350      

 Каша гречана з м'ясом яловичини  

реторт-

пакет/г 
  350    

 Каша рисова з м'ясом свинини  

реторт-

пакет/г 
    350  

М'ясо тушковане яловичини вищого сорту 
реторт-

пакет/г 
    200  

Кава розчинна  стік/г 2   2 

Чай  пакетик/г   2 2 

Цукор стік/г 10 10 20 

Мед натуральний  стік/г     20 

Джем з чорної смородини стік/г   20   

Родзинки  пакетик/г 30     

Шоколад чорний (какао не менше 56%) плитка/г 35     

Перець чорний мелений стік/г   0,3   

Сіль стік/г 1 1 1 

Гумка жувальна упаковка/стік 1 1 1 

Ложка пластикова столова одноразова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка паперова упаковка/шт. 1 1 1 

Серветка гігієнічна волога упаковка/шт. 1 1 1 

Безполуменевий нагрівач їжі упаковка/шт. 1 1 1 

 

 

 

 

 

 


