
ОБГРУНТУВАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ НА ЗАКУПІВЛЮ 

ПОСЛУГ Головним управлінням Держпродспоживслужби у Волинській області «Проведення 

лабораторних випробувань, вимірювань та експертизи під час здійснення державного 

контролю (нагляду)» за кодом ДК 021:2015:71900000-7 – Лабораторні послуги до 

ОГОЛОШЕННЯ UA-2021-02-10-000806-с. 

 

Необхідність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері 

санітарного законодавства на 2021 рік затверджено наказом Державної служби України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 26.11.2020р. № 778.  

Здійснення заходів державного нагляду (контролю) супроводжується комплексом 

лабораторно-інструментальних досліджень: відбір питної води з централізованих та 

децентралізованих джерел водопостачання, визначення санітарного стану об’єктів (змиви), 

визначення енергетичної цінності страв, інструментальні вимірювання параметрів 

мікроклімату приміщень, фізичних факторів середовищ а життєдіяльності  людини, тощо. 

Окрім цього, проведення лабораторно-інструментальних досліджень здійснюється 

позапланово при розгляді звернень громадян, участі у розслідуванні спалахів гострих 

кишкових інфекцій та харчових отруєнь. 

Проведення відбору зразків харчових продуктів державними інспекторами та 

державними ветеринарними інспекторами здійснюється на виконання наказу Державної 

служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів від 

26.11.2020р. № 775 «Про затвердження щорічного плану державного контролю 

Держпродспоживслужби у сферах безпечності харчових продуктів та окремих показників 

якості харчових продуктів, ветеринарної медицини на 2021 рік».  

Відповідно до даного наказу заплановано провести 181 відбір зразків харчових 

продуктів на потужностях операторів ринку з виробництва та обігу харчових продуктів по 

Волинській області для проведення лабораторних випробувань (досліджень).  

При цьому заплановано відібрати 1300 зразків для проведення мікробіологічних та 

фізико-хімічних досліджень з метою перевірки їх відповідності законодавству. 

Тендерним комітетом Головного управління Держпродспоживслужби у Волинській 

області проведено попередній аналіз ринку для проведення моніторингу цін на аналогічні 

послуги різних лабораторій для визначення середньої вартості досліджень на конкретній 

адмінтериторії. Приблизна вартість досліджень згідно з наказом Міністерства аграрної 

політики та продовольства від 13.02.2013р. № 96 «Про затвердження розмірів плати за послуги 

з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, які надаються 

органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та 

фітосанітарної служби (із змінами внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики 

та продовольства № 18 від 26.01.2016). 

У вартість ціни предмету закупівлі може бути включено витрати пов’язані з відбором 

та транспортуванням відібраних зразків. Ціна таких витрат формується у відповідності до 

вимог законодавства. 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі: 

1. Специфікація закупівлі послуг: 
Назва випробувань  Характеристика (показників, 

параметрів), що визначаються 

Кількість 

досліджень/ 

випробувань 

(штук) 

Дослідження атмосферного повітря та повітря закритих приміщень  

Санітарно-хімічні дослідження Азоту діоксид 

27 
 Ангідрид сірчистий 

 Вуглецю оксид 

 Діоксид вуглецю 

 Пил 31 

 Фенол 2 

 Формальдегід 2 

 Сірководень 9 

 Аміак 8 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0243-16#n15


Дослідження води питної з централізованих та децентралізованих джерел водопостачання 

Органолептичні показники Запах 385 

 Смак і присмак 385 

 Забарвленість 385 

 Каламутність  385 

Фізико-хімічні показники Водневий показник, рН 385 

 Залізо загальне 385 

 Жорсткість загальна 385 

 Сульфати 385 

 Хлориди 385 

 Нітрати 385 

 Нітрити 385 

 Амоній (аміак) 385 

Бактеріологічні показники Загальне мікробне число 385 

 Загальні колі форми+E.Coli 385 

Вірусологічні показники Антиген вірусного гепатиту А 22 

Дослідження ґрунту 

Паразитологічні дослідження  Яйця та личинки , цисти гельмінтів в 

ґрунті, піску 
55 

Визначення санітарного стану об’єктів навколишнього середовища методом змивів (виявлення 

мікроорганізмів у змивах) 

Бактеріологічні показники Бактерії групи кишкових паличок (E.Coli) 4582 

 Стафілокок (St.aureus) 665 

 Сальмонела (Salmonella) 25 

 Пробопідготовка до проведення 

досліджень з санітарно-мікробіологічного 

контролю  

5272 

Визначення енергетичної цінності страви  

 Визначення золи ваговим методом 1208 

 Визначення жиру методом екстракції 906 

 Визначення білка титрометричним 

методом  
1208 

 Визначення вологи та сухих речовин 

ваговим методом 
1208 

 Визначення енергетичної цінності 

(калорійності) 
1510 

Вимірювання параметрів мікроклімату (житлових, офісних приміщень)  

 Вимірювання температури повітря 935 

 Вимірювання відносної вологості повітря 935 

 Вимірювання швидкості руху повітря 935 

 Освітленість. Вимірювання рівня 

освітленості, яскравості або блискучості 

поверхні 

3436 

Вимірювання фізичних факторів середовища життєдіяльності людини 

 Шум. Вимірювання октавних рівнів 

звуку, вимірювання еквівалентних і 

максимальних рівнів звуку 

30 

Дослідження харчових продуктів, готових страв та сировини 

Мікробіологічні дослідження страв Пробопідготовка зразка для 

мікробіологічного дослідження 
650 

 Визначення КМАФАнМ 630 

  Визначення БГКП 650 

  Визначення патогенних мікроорганізмів, 

в т.ч. сальмонели 
600 

  Визначення St. aureus 490 

  Визначення бактерій роду Proteus 190 

  Визначення E. coli 190 

 Визначення L. monocytogenes 9 

Дослідження масла вершкового 

 Визначення вмісту немолочних жирів 140 

Дослідження овочів та фруктів 

Фізико-хімічні дослідження Визначення вмісту нітратів, крім 

капустяних 
418 



 Визначення вмісту нітратів в капустяних 70 

Дослідження рослинної олії 

Фізико-хімічні дослідження Визначення залишкової кількості 

поліхлорованих біфенілів 
2 

 Визначення вмісту свинцю 2 

Дослідження хліба і хлібобулочних виробів 

Фізико-хімічні дослідження Визначення вмісту мікотоксину 

дезоксиніваленолу 
1 

 Визначення вмісту мікотоксину 

зеараленону 
1 

Дослідження рибопродуктів та виробів з риби  

Фізико-хімічні дослідження Визначення вмісту гістаміну 3 

 Визначення вмісту ртуті 3 

Дослідження харчових  жирів – маргарину 

Фізико-хімічні дослідження Визначення залишкової кіль кості 

поліхлорованих біфенілів 
1 

 Визначення вмісту свинцю 1 

Дослідження м’ясопродуктів та ковбасних виробів 

Мікробіологічні дослідження  Пробопідготовка зразка для 

мікробіологічного дослідження 
5 

 Визначення L. monocytogenes 5 

Дослідження м’яса 

Мікробіологічні дослідження  Пробопідготовка зразка для 

мікробіологічного дослідження 
5 

 Визначення кількості колоній аеробних 

мікроорганізмів 
4 

 Визначення ентеробактерій 4 

 Визначення патогенних мікроорганізмів, 

в т.ч. сальмонел 
5 

Фізико-хімічні дослідження Визначення залишкової кількості 

поліхлорованих біфенілів 
5 

 Визначення вмісту свинцю 5 

 Визначення вмісту кадмію 5 

 

2. Очікувана вартість предмета закупівлі – 2120500,00 грн. 

3. За одиницю виміру кількості предмета закупівлі приймається 1 дослідження. 

4. Місце виконання послуг – за місцезнаходженням лабораторії з наданням 

результатів дослідження за адресою: 43020, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Поліська 

Січ, 10 

5. Період поставки – протягом 2021 року. 

6. Вимоги до лабораторій: Лабораторії, які залучаються до проведення лабораторних 

випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного 

контролю (нагляду) (далі - Лабораторії) повинні бути акредитовані в НААУ 

(Національне агентство з акредитації України) на відповідність вимогам ДСТУ 

ІSО/ІЕС 17025:2017. 


