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 Голову тендерного комітету Сиченко В.І., який повідомив, що на виконання програми за 

КПКВК 1209040 «Проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та 

експертизи під час здійснення державного контролю (нагляду)» є необхідність у проведенні 

закупівлі через систему ProZorro на придбання Дослідницьких послуг (Проведення 

лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення 

державного контролю (нагляду). 

 Очікувана вартість даних послуг відповідно до розподілу показників бюджетної програми 

на 2021 рік в розрізі напрямків використання за КПКВК 1209040 «Проведення лабораторних 

випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю 

(нагляду)» – 2 903 700,00 грн. (два мільйона дев’ятсот три тисячі сімсот гривень, 00 коп.) 

 Процедуру «Відриті торги» на закупівлю Дослідницьких послуг (Проведення лабораторних 

випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення державного контролю 

(нагляду) оголошено по наступним лотам: 

Лот № 1 – Послуги з дослідження води питної з централізованих джерел водопостачання; 

Лот № 2 – Послуги з дослідження води питної з децентралізованих джерел водопостачання; 

Лот № 3 – Послуги з дослідження готових страв на бак забруднення та калорійність; 

Лот № 4 – Послуги дослідження води з басейнів; 

Лот № 5 – Послуги дослідження води з водойм; 

Лот № 6 – Послуги з дослідження атмосферного повітря; 

Лот № 7 – Послуги з дослідження ґрунту (піску); 

Лот № 8 – Послуги з дослідження змивів з об’єктів навколишнього середовища на бактерії 

групи кишкової палички (БГКП); 

Лот № 9  – Послуги вимірювання повітря закритих приміщень у навчально-виховних закладах 

(НВЗ); 

Лот № 10 – Послуги з визначення стерильності виробів медичного призначення та 

інструментарію після стерилізації; 

Лот № 11 – Послуги з обстеження декретованого контингенту раптовим методом; 

Лот № 12 – Послуги з вимірювання фізичних факторів середовища життєдіяльності людини 

(закладів освіти, територія населених пунктів); 

Лот № 13 – Послуги з вимірювання параметрів мікроклімату у закладах освіти; 

Лот № 14 – Послуги з дослідження масла вершкового; 

Лот № 15 – Послуги з дослідження молочних продуктів; 

Лот № 16 – Послуги з дослідження харчових продуктів тваринного походження (м'ясо, риба, 

рибна продукція, ковбасні вироби, яйця); 

Лот № 17 – Послуги з дослідження харчових продуктів (хліб, олія соняшникова, борошно 

пшеничне, овочі); 

Лот № 18 – Послуги з обстеження алкогольних напоїв (вина, вина ігристого, горілка, горілчані 

вироби). 

 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
Дослідницькі послуги (проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи 

під час здійснення державного контролю (нагляду)) код за ДК 021:2015 – 73110000-6 

 

ЛОТ № 1 – Послуги з дослідження води питної з централізованих джерел водопостачання 

 

№ 

п/п 

Назва досліджень Перелік досліджень Кількість 

досліджень 
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1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги з дослідження 

води питної з 

централізованих 

джерел 

водопостачання 
 

 

 

Органолептичні показники: 
Запах при t 200 С;  
Запах при t 600 С; 
Смак і присмак; 
Забарвленість; 
Каламутність, нефелометрична одиниця 
каламутності (1НОК=0,58мг/куб.дм.) 

приблизно 

463 
зразка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізико – хімічні показники: 
Водневий показник рН; 
Загальна жорсткість; 
Сульфати; 
Хлориди; 
Нітрити; 
Нітрати; 
Перманганатна окислюваність; 
Сухий залишок; 
Амоній; 
Токсичні елементи: 
Залізо загальне; 
Миш’як; 
Кадмій; 
Цинк; 
Мідь; 
Свинець; 
Ртуть; 
Мікробіологічні показники: 
Загальне мікробне число при t 370 С 24год.; 
Загальні коліформи КУО/100см3; 
E, coli, КУО/100см3; 
Ентерококи КУО/100 куб.см. 

 

Орієнтовна вартість лоту складає: ___________________ грн. 
 

Вимоги до лабораторій: 

1. 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 ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності 

випробувальних та калібрувальних лабораторій» – надати копію атестату про акредитацію 

відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017; 

2. Лабораторії повинні проводити повірку засобів випробувальної техніки, атестацію 

випробувального обладнання – надати довідку в довільній формі щодо лабораторного 

обладнання, яке буде використовуватися для проведення вимірювань та наявності відповідних 

документів щодо повірки; 

3. Лабораторії повинні приймати участь у міжлабораторних порівняльних випробуваннях – 

надати довідку в довільній формі та копії результатів зазначених випробувань; 

4. Лабораторії повинні мати достатню матеріально – технічну базу (приміщення, автотранспорт 

(власний чи орендований), устаткування, витратні матеріали тощо)) для оперативного виїзду та 

проведення необхідних робіт; 

5. Лабораторії повинні здійснювати відбір (при необхідності), доставку проб (зразків), 

проводити лабораторні та інструментальні випробування, вимірювання, дослідження у терміни 

та спосіб, визначені чинними нормативно – правовими документами з оформленням 

результатів, протоколів, висновків, заключень тощо, щодо відповідності вимогам нормативної 

документації – підтвердити гарантійним листом; 
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6. Можливість організації робіт, необхідних для проведення лабораторно – інструментальних 

досліджень одночасно в різних місцях на території Вінницької області – підтвердити 

гарантійним листом. 

7. Надання звіту про виконану роботу після завершення досліджень та повного виконання умов 

договору відповідно визначених схем (проби та дослідження) (Додатку 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
Дослідницькі послуги (проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи 

під час здійснення державного контролю (нагляду)) код за ДК 021:2015 – 73110000-6 
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ЛОТ № 2 – Послуги з дослідження води питної з децентралізованих джерел 

водопостачання 

 

№ 

п/п 

Назва досліджень Перелік досліджень Кількість 

досліджень 

1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Послуги з дослідження 

води питної з 

децентралізованих 

джерел 

водопостачання 
 

 

 

Органолептичні показники: 
Запах при t 200 С; 
Запах при t 600 С; 
Смак і присмак; 
Забарвленість; 
Каламутність, нефелометрична одиниця 

каламутності (1НОК=0,58мг/куб.дм.) 

приблизно 
759 

зразків 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізико – хімічні показники: 
Водневий показник рН; 
Сульфати; 
Хлориди; 
Нітрити; 
Нітрати; 
Перманганатна окислюваність; 
Загальна жорсткість; 
Сухий залишок; 
Амоній; 
Токсичні елементи: 
Залізо загальне; 
Мікробіологічні показники: 
Загальні коліформи КУО/100см3; 
E. coli, КУО/100см3; 

 

Орієнтовна вартість лоту складає: ___________________ грн. 
 

Вимоги до лабораторій: 

1. 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 ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності 

випробувальних та калібрувальних лабораторій» – надати копію атестату про акредитацію 

відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017; 

2. Лабораторії повинні проводити повірку засобів випробувальної техніки, атестацію 

випробувального обладнання – надати довідку в довільній формі щодо лабораторного 

обладнання, яке буде використовуватися для проведення вимірювань та наявності відповідних 

документів щодо повірки; 

3. Лабораторії повинні приймати участь у міжлабораторних порівняльних випробуваннях – 

надати довідку в довільній формі та копії результатів зазначених випробувань; 

4. Лабораторії повинні мати достатню матеріально – технічну базу (приміщення, автотранспорт 

(власний чи орендований), устаткування, витратні матеріали тощо)) для оперативного виїзду та 

проведення необхідних робіт; 

5. Лабораторії повинні здійснювати відбір (при необхідності), доставку проб (зразків), 

проводити лабораторні та інструментальні випробування, вимірювання, дослідження у терміни 

та спосіб, визначені чинними нормативно – правовими документами з оформленням 

результатів, протоколів, висновків, заключень тощо, щодо відповідності вимогам нормативної 

документації – підтвердити гарантійним листом; 

6. Можливість організації робіт, необхідних для проведення лабораторно – інструментальних 

досліджень одночасно в різних місцях на території Вінницької області – підтвердити 

гарантійним листом. 
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7. Надання звіту про виконану роботу після завершення досліджень та повного виконання умов 

договору відповідно визначених схем (проби та дослідження) (Додатку 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
Дослідницькі послуги (проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи 

під час здійснення державного контролю (нагляду)) код за ДК 021:2015 – 73110000-6 

 

ЛОТ № 3 – Послуги з дослідження готових страв на бакзабруднення та калорійність 
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№ 

п/п 

Назва досліджень Перелік досліджень Кількість 

досліджень 

1 
 

Послуги з дослідження 

готових страв на бак 

забруднення та 

калорійність 

Мікробіологічні показники: 
Пробопідготовка зразка для мікробіологічного 

дослідження; 
Загальна кількість мезофільних аеробних та 
факультативно – анаеробних мікроорганізмів, 

МАФАМ, КУО в 1г/куб.см; 

приблизно 
600 

зразків 
 

 

 

Інструментальні: 
Калорійність; 

приблизно 
109 зразків 

 

Вимоги до лабораторій: 

1. 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 ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності 

випробувальних та калібрувальних лабораторій» – надати копію атестату про акредитацію 

відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017; 

2. Лабораторії повинні проводити повірку засобів випробувальної техніки, атестацію 

випробувального обладнання – надати довідку в довільній формі щодо лабораторного 

обладнання, яке буде використовуватися для проведення вимірювань та наявності відповідних 

документів щодо повірки; 

3. Лабораторії повинні приймати участь у міжлабораторних порівняльних випробуваннях – 

надати довідку в довільній формі та копії результатів зазначених випробувань; 

4. Лабораторії повинні мати достатню матеріально – технічну базу (приміщення, автотранспорт 

(власний чи орендований), устаткування, витратні матеріали тощо)) для оперативного виїзду та 

проведення необхідних робіт; 

5. Лабораторії повинні здійснювати відбір (при необхідності), доставку проб (зразків), 

проводити лабораторні та інструментальні випробування, вимірювання, дослідження у терміни 

та спосіб, визначені чинними нормативно – правовими документами з оформленням 

результатів, протоколів, висновків, заключень тощо, щодо відповідності вимогам нормативної 

документації – підтвердити гарантійним листом; 

6. Можливість організації робіт, необхідних для проведення лабораторно – інструментальних 

досліджень одночасно в різних місцях на території Вінницької області – підтвердити 

гарантійним листом. 

7. Надання звіту про виконану роботу після завершення досліджень та повного виконання умов 

договору відповідно визначених схем (проби та дослідження) (Додатку 6).  

 

 

 

 

 

 
Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 

Дослідницькі послуги (проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи 

під час здійснення державного контролю (нагляду)) код за ДК 021:2015 – 73110000-6 

 

ЛОТ № 4 – Послуги дослідження води з басейнів 
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№ 

п/п 

Назва досліджень Перелік досліджень Кількість 

досліджень 
1. 

 
Послуги дослідження води з 

басейнів 
Органолептичні показники: 
Запах при t 200 С; 
Запах при t 600 С; 
Забарвленість; 
Каламутність, нефелометрична одиниця 

каламутності (1НОК=0,58мг/кубдм.); 

приблизно  
10  

зразків 

Фізико – хімічні показники: 
Амоній; 
Хлориди; 
Перманганатна окислюваність; 
Мікробіологічні показники: 
Загальне мікробне число при t 370 С 24 год.; 
Загальні колі форми, КУО/100см3; 
E, coli, КУО/100см3; 

 

Вимоги до лабораторій: 

1. 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 ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності 

випробувальних та калібрувальних лабораторій» – надати копію атестату про акредитацію 

відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017; 

2. Лабораторії повинні проводити повірку засобів випробувальної техніки, атестацію 

випробувального обладнання – надати довідку в довільній формі щодо лабораторного 

обладнання, яке буде використовуватися для проведення вимірювань та наявності відповідних 

документів щодо повірки; 

3. Лабораторії повинні приймати участь у міжлабораторних порівняльних випробуваннях – 

надати довідку в довільній формі та копії результатів зазначених випробувань; 

4. Лабораторії повинні мати достатню матеріально – технічну базу (приміщення, автотранспорт 

(власний чи орендований), устаткування, витратні матеріали тощо)) для оперативного виїзду та 

проведення необхідних робіт; 

5. Лабораторії повинні здійснювати відбір (при необхідності), доставку проб (зразків), 

проводити лабораторні та інструментальні випробування, вимірювання, дослідження у терміни 

та спосіб, визначені чинними нормативно – правовими документами з оформленням 

результатів, протоколів, висновків, заключень тощо, щодо відповідності вимогам нормативної 

документації – підтвердити гарантійним листом; 

6. Можливість організації робіт, необхідних для проведення лабораторно – інструментальних 

досліджень одночасно в різних місцях на території Вінницької області – підтвердити 

гарантійним листом. 

7. Надання звіту про виконану роботу після завершення досліджень та повного виконання умов 

договору відповідно визначених схем (проби та дослідження) (Додатку 6).  

 

 
 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
Дослідницькі послуги (проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи 

під час здійснення державного контролю (нагляду)) код за ДК 021:2015 – 73110000-6 

 

ЛОТ № 5 – Послуги дослідження води з водойм 
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№  

п/п 

Назва досліджень Перелік досліджень Кількість досліджень 

1. 
 

 

Послуги дослідження 

води з водойм 
Органолептичні показники: 
Запах; 
Кольоровість; 

приблизно 36 
зразків 

Фізико – хімічні показники: 
Водневий показник рН; 
Розчинний кисень; 
БСК (біохімічне споживання кисню); 
Мікробіологічні показники: 
Лактозопозитивні кишкові палички (ЛКП); 
E. coli, КУО/100см3 

 

Вимоги до лабораторій: 

1. 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 ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності 

випробувальних та калібрувальних лабораторій» – надати копію атестату про акредитацію 

відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017; 

2. Лабораторії повинні проводити повірку засобів випробувальної техніки, атестацію 

випробувального обладнання – надати довідку в довільній формі щодо лабораторного 

обладнання, яке буде використовуватися для проведення вимірювань та наявності відповідних 

документів щодо повірки; 

3. Лабораторії повинні приймати участь у міжлабораторних порівняльних випробуваннях – 

надати довідку в довільній формі та копії результатів зазначених випробувань; 

4. Лабораторії повинні мати достатню матеріально – технічну базу (приміщення, автотранспорт 

(власний чи орендований), устаткування, витратні матеріали тощо)) для оперативного виїзду та 

проведення необхідних робіт; 

5. Лабораторії повинні здійснювати відбір (при необхідності), доставку проб (зразків), 

проводити лабораторні та інструментальні випробування, вимірювання, дослідження у терміни 

та спосіб, визначені чинними нормативно – правовими документами з оформленням 

результатів, протоколів, висновків, заключень тощо, щодо відповідності вимогам нормативної 

документації – підтвердити гарантійним листом; 

6. Можливість організації робіт, необхідних для проведення лабораторно – інструментальних 

досліджень одночасно в різних місцях на території Вінницької області – підтвердити 

гарантійним листом. 

7. Надання звіту про виконану роботу після завершення досліджень та повного виконання умов 

договору відповідно визначених схем (проби та дослідження) (Додатку 6).  

 

 

 

 

 

 

 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
Дослідницькі послуги (проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи 

під час здійснення державного контролю (нагляду)) код за ДК 021:2015 – 73110000-6 

 

ЛОТ № 6 – Послуги з дослідження атмосферного повітря 
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№ 

п/п 

Назва досліджень Перелік досліджень Кількість 

досліджень 
1. 

 
Послуги з дослідження 

атмосферного повітря 
Санітарно-гігієнічні показники:  
Аміак; 
Окис вуглецю; 
Хлор; 
Толуол; 
Бензол; 
Радіологічні показники:  
Потужність поглиненої дози іонізуючого 
випромінювання;  

приблизно   
58 

зразків 

 

Вимоги до лабораторій: 

1. 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 ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності 

випробувальних та калібрувальних лабораторій» – надати копію атестату про акредитацію 

відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017; 

2. Лабораторії повинні проводити повірку засобів випробувальної техніки, атестацію 

випробувального обладнання – надати довідку в довільній формі щодо лабораторного 

обладнання, яке буде використовуватися для проведення вимірювань та наявності відповідних 

документів щодо повірки; 

3. Лабораторії повинні приймати участь у міжлабораторних порівняльних випробуваннях – 

надати довідку в довільній формі та копії результатів зазначених випробувань; 

4. Лабораторії повинні мати достатню матеріально – технічну базу (приміщення, автотранспорт 

(власний чи орендований), устаткування, витратні матеріали тощо)) для оперативного виїзду та 

проведення необхідних робіт; 

5. Лабораторії повинні здійснювати відбір (при необхідності), доставку проб (зразків), 

проводити лабораторні та інструментальні випробування, вимірювання, дослідження у терміни 

та спосіб, визначені чинними нормативно – правовими документами з оформленням 

результатів, протоколів, висновків, заключень тощо, щодо відповідності вимогам нормативної 

документації – підтвердити гарантійним листом; 

6. Можливість організації робіт, необхідних для проведення лабораторно – інструментальних 

досліджень одночасно в різних місцях на території Вінницької області – підтвердити 

гарантійним листом. 

7. Надання звіту про виконану роботу після завершення досліджень та повного виконання умов 

договору відповідно визначених схем (проби та дослідження) (Додатку 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
Дослідницькі послуги (проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи 

під час здійснення державного контролю (нагляду)) код за ДК 021:2015 – 73110000-6 

 

ЛОТ № 7 – Послуги з дослідження ґрунту (піску) 

 



10 

 

 

№ 

п/п 

Назва досліджень Перелік досліджень Кількість 

досліджень 
1. 

 
Послуги з дослідження 

ґрунту (піску) 
Паразитологічні показники:  
Гельмінти, яйця та личинки гельмінтів; 
Радіологічні показники:  
Щільність радіоактивного забруднення ізотопами 

стронцій-90; 
Щільність радіоактивного забруднення ізотопами 
цезій-137; 

приблизно   
90  

зразків 

 

Вимоги до лабораторій: 

1. 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 ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності 

випробувальних та калібрувальних лабораторій» – надати копію атестату про акредитацію 

відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017; 

2. Лабораторії повинні проводити повірку засобів випробувальної техніки, атестацію 

випробувального обладнання – надати довідку в довільній формі щодо лабораторного 

обладнання, яке буде використовуватися для проведення вимірювань та наявності відповідних 

документів щодо повірки; 

3. Лабораторії повинні приймати участь у міжлабораторних порівняльних випробуваннях – 

надати довідку в довільній формі та копії результатів зазначених випробувань; 

4. Лабораторії повинні мати достатню матеріально – технічну базу (приміщення, автотранспорт 

(власний чи орендований), устаткування, витратні матеріали тощо)) для оперативного виїзду та 

проведення необхідних робіт; 

5. Лабораторії повинні здійснювати відбір (при необхідності), доставку проб (зразків), 

проводити лабораторні та інструментальні випробування, вимірювання, дослідження у терміни 

та спосіб, визначені чинними нормативно – правовими документами з оформленням 

результатів, протоколів, висновків, заключень тощо, щодо відповідності вимогам нормативної 

документації – підтвердити гарантійним листом; 

6. Можливість організації робіт, необхідних для проведення лабораторно – інструментальних 

досліджень одночасно в різних місцях на території Вінницької області – підтвердити 

гарантійним листом. 

7. Надання звіту про виконану роботу після завершення досліджень та повного виконання умов 

договору відповідно визначених схем (проби та дослідження) (Додатку 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
Дослідницькі послуги (проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи 

під час здійснення державного контролю (нагляду)) код за ДК 021:2015 – 73110000-6 

 

ЛОТ № 8 – Послуги з дослідження змивів з об’єктів навколишнього середовища на 

бактерії групи кишкової палички (БГКП) 
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№ 

п/п 

Назва досліджень Перелік досліджень Кількість 

досліджень 

1. 
 

Послуги з дослідження змивів 

з об’єктів навколишнього 

середовища на бактерії групи 

кишкової палички (БГКП) 

Бактерії групи кишкової палички 
(E.coli, Klebsiella, Enterobacter, 

Citrobacter) 

приблизно   
7600  

зразків 

 

Вимоги до лабораторій: 

1. 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 ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності 

випробувальних та калібрувальних лабораторій» – надати копію атестату про акредитацію 

відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017; 

2. Лабораторії повинні проводити повірку засобів випробувальної техніки, атестацію 

випробувального обладнання – надати довідку в довільній формі щодо лабораторного 

обладнання, яке буде використовуватися для проведення вимірювань та наявності відповідних 

документів щодо повірки; 

3. Лабораторії повинні приймати участь у міжлабораторних порівняльних випробуваннях – 

надати довідку в довільній формі та копії результатів зазначених випробувань; 

4. Лабораторії повинні мати достатню матеріально – технічну базу (приміщення, автотранспорт 

(власний чи орендований), устаткування, витратні матеріали тощо)) для оперативного виїзду та 

проведення необхідних робіт; 

5. Лабораторії повинні здійснювати відбір (при необхідності), доставку проб (зразків), 

проводити лабораторні та інструментальні випробування, вимірювання, дослідження у терміни 

та спосіб, визначені чинними нормативно – правовими документами з оформленням 

результатів, протоколів, висновків, заключень тощо, щодо відповідності вимогам нормативної 

документації – підтвердити гарантійним листом; 

6. Можливість організації робіт, необхідних для проведення лабораторно – інструментальних 

досліджень одночасно в різних місцях на території Вінницької області – підтвердити 

гарантійним листом. 

7. Надання звіту про виконану роботу після завершення досліджень та повного виконання умов 

договору відповідно визначених схем (проби та дослідження) (Додатку 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
Дослідницькі послуги (проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи 

під час здійснення державного контролю (нагляду)) код за ДК 021:2015 – 73110000-6 

 

ЛОТ № 9 – Послуги вимірювання повітря закритих приміщень у навчально-виховних 

закладах 
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№ 

п/п 

Назва досліджень Перелік досліджень Кількість 

досліджень 

1. 
 

Послуги вимірювання повітря 

закритих приміщень у навчально-

виховних закладах (НВЗ) 

Визначення бактеріального 
забруднення 

приблизно   
50 

зразків 

 

Вимоги до лабораторій: 

1. 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 ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності 

випробувальних та калібрувальних лабораторій» – надати копію атестату про акредитацію 

відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017; 

2. Лабораторії повинні проводити повірку засобів випробувальної техніки, атестацію 

випробувального обладнання – надати довідку в довільній формі щодо лабораторного 

обладнання, яке буде використовуватися для проведення вимірювань та наявності відповідних 

документів щодо повірки; 

3. Лабораторії повинні приймати участь у міжлабораторних порівняльних випробуваннях – 

надати довідку в довільній формі та копії результатів зазначених випробувань; 

4. Лабораторії повинні мати достатню матеріально – технічну базу (приміщення, автотранспорт 

(власний чи орендований), устаткування, витратні матеріали тощо)) для оперативного виїзду та 

проведення необхідних робіт; 

5. Лабораторії повинні здійснювати відбір (при необхідності), доставку проб (зразків), 

проводити лабораторні та інструментальні випробування, вимірювання, дослідження у терміни 

та спосіб, визначені чинними нормативно – правовими документами з оформленням 

результатів, протоколів, висновків, заключень тощо, щодо відповідності вимогам нормативної 

документації – підтвердити гарантійним листом; 

6. Можливість організації робіт, необхідних для проведення лабораторно – інструментальних 

досліджень одночасно в різних місцях на території Вінницької області – підтвердити 

гарантійним листом. 

7. Надання звіту про виконану роботу після завершення досліджень та повного виконання умов 

договору відповідно визначених схем (проби та дослідження) (Додатку 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
Дослідницькі послуги (проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи 

під час здійснення державного контролю (нагляду)) код за ДК 021:2015 – 73110000-6 

 

ЛОТ № 10 – Послуги з визначення стерильності виробів медичного призначення та 

інструментарію після стерилізації 
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№ 

п/п 

Назва досліджень Перелік досліджень Кількість 

досліджень 

1. 
 

Послуги з визначення стерильності 

виробів медичного призначення та 

інструментарію після стерилізації 

Бактеріологічний контроль приблизно   
120 

зразків 

 

Вимоги до лабораторій: 

1. 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 ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності 

випробувальних та калібрувальних лабораторій» – надати копію атестату про акредитацію 

відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017; 

2. Лабораторії повинні проводити повірку засобів випробувальної техніки, атестацію 

випробувального обладнання – надати довідку в довільній формі щодо лабораторного 

обладнання, яке буде використовуватися для проведення вимірювань та наявності відповідних 

документів щодо повірки; 

3. Лабораторії повинні приймати участь у міжлабораторних порівняльних випробуваннях – 

надати довідку в довільній формі та копії результатів зазначених випробувань; 

4. Лабораторії повинні мати достатню матеріально – технічну базу (приміщення, автотранспорт 

(власний чи орендований), устаткування, витратні матеріали тощо)) для оперативного виїзду та 

проведення необхідних робіт; 

5. Лабораторії повинні здійснювати відбір (при необхідності), доставку проб (зразків), 

проводити лабораторні та інструментальні випробування, вимірювання, дослідження у терміни 

та спосіб, визначені чинними нормативно – правовими документами з оформленням 

результатів, протоколів, висновків, заключень тощо, щодо відповідності вимогам нормативної 

документації – підтвердити гарантійним листом; 

6. Можливість організації робіт, необхідних для проведення лабораторно – інструментальних 

досліджень одночасно в різних місцях на території Вінницької області – підтвердити 

гарантійним листом. 

7. Надання звіту про виконану роботу після завершення досліджень та повного виконання умов 

договору відповідно визначених схем (проби та дослідження) (Додатку 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
Дослідницькі послуги (проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи 

під час здійснення державного контролю (нагляду)) код за ДК 021:2015 – 73110000-6 

 

ЛОТ № 11 – Послуги з обстеження декретованого контингенту раптовим методом 

 

№ Назва досліджень Перелік досліджень Кількість 
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п/п досліджень 

1. 
 

Послуги з обстеження 

декретованого контингенту 

раптовим методом 

Профілактичне дослідження на носійство 
збудників кишкових інфекцій 

приблизно   
399 
осіб 

На золотистий стафілокок (ніс, зев) 

 

Вимоги до лабораторій: 

1. 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 ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності 

випробувальних та калібрувальних лабораторій» – надати копію атестату про акредитацію 

відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017; 

2. Лабораторії повинні проводити повірку засобів випробувальної техніки, атестацію 

випробувального обладнання – надати довідку в довільній формі щодо лабораторного 

обладнання, яке буде використовуватися для проведення вимірювань та наявності відповідних 

документів щодо повірки; 

3. Лабораторії повинні приймати участь у міжлабораторних порівняльних випробуваннях – 

надати довідку в довільній формі та копії результатів зазначених випробувань; 

4. Лабораторії повинні мати достатню матеріально – технічну базу (приміщення, автотранспорт 

(власний чи орендований), устаткування, витратні матеріали тощо)) для оперативного виїзду та 

проведення необхідних робіт; 

5. Лабораторії повинні здійснювати відбір (при необхідності), доставку проб (зразків), 

проводити лабораторні та інструментальні випробування, вимірювання, дослідження у терміни 

та спосіб, визначені чинними нормативно – правовими документами з оформленням 

результатів, протоколів, висновків, заключень тощо, щодо відповідності вимогам нормативної 

документації – підтвердити гарантійним листом; 

6. Можливість організації робіт, необхідних для проведення лабораторно – інструментальних 

досліджень одночасно в різних місцях на території Вінницької області – підтвердити 

гарантійним листом. 

7. Надання звіту про виконану роботу після завершення досліджень та повного виконання умов 

договору відповідно визначених схем (проби та дослідження) (Додатку 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
Дослідницькі послуги (проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи 

під час здійснення державного контролю (нагляду)) код за ДК 021:2015 – 73110000-6 

 

ЛОТ № 12 – Послуги з вимірювання фізичних факторів середовища життєдіяльності людини 

(закладів освіти, територія населених пунктів) 

 

№ Назва досліджень Перелік досліджень Кількість 
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п/п досліджень 

1. 
 

Послуги з вимірювання 

фізичних факторів середовища 

життєдіяльності людини 

(закладів освіти, територія 

населених пунктів) 

Вимірювання штучного освітлення приблизно  
110 зразків 

Вимірювання рівня звукового тиску: 
Шум; 

приблизно  
21 зразок 

Напруженість електричного поля; 
Напруженість магнітного поля; 

приблизно   
23 зразка 

 

Вимоги до лабораторій: 

1. 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 ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності 

випробувальних та калібрувальних лабораторій» – надати копію атестату про акредитацію 

відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017; 

2. Лабораторії повинні проводити повірку засобів випробувальної техніки, атестацію 

випробувального обладнання – надати довідку в довільній формі щодо лабораторного 

обладнання, яке буде використовуватися для проведення вимірювань та наявності відповідних 

документів щодо повірки; 

3. Лабораторії повинні приймати участь у міжлабораторних порівняльних випробуваннях – 

надати довідку в довільній формі та копії результатів зазначених випробувань; 

4. Лабораторії повинні мати достатню матеріально – технічну базу (приміщення, автотранспорт 

(власний чи орендований), устаткування, витратні матеріали тощо)) для оперативного виїзду та 

проведення необхідних робіт; 

5. Лабораторії повинні здійснювати відбір (при необхідності), доставку проб (зразків), 

проводити лабораторні та інструментальні випробування, вимірювання, дослідження у терміни 

та спосіб, визначені чинними нормативно – правовими документами з оформленням 

результатів, протоколів, висновків, заключень тощо, щодо відповідності вимогам нормативної 

документації – підтвердити гарантійним листом; 

6. Можливість організації робіт, необхідних для проведення лабораторно – інструментальних 

досліджень одночасно в різних місцях на території Вінницької області – підтвердити 

гарантійним листом. 

7. Надання звіту про виконану роботу після завершення досліджень та повного виконання умов 

договору відповідно визначених схем (проби та дослідження) (Додатку 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
Дослідницькі послуги (проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи 

під час здійснення державного контролю (нагляду)) код за ДК 021:2015 – 73110000-6 

 

ЛОТ № 13 – Послуги з вимірювання параметрів мікроклімату в закладах освіти 

 

№ 

п/п 

Назва досліджень Перелік досліджень Кількість 

досліджень 



16 

 

 

1. 
 

Послуги з вимірювання 

параметрів мікроклімату в 

закладах освіти 

Вимірювання температури повітря; приблизно  
99 зразків 

Вимірювання відносної вологості повітря; 

Вимірювання швидкості руху повітря; 

 

Вимоги до лабораторій: 

1. 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 ISO/IEC 17025:2017 «Загальні вимоги до компетентності 

випробувальних та калібрувальних лабораторій» – надати копію атестату про акредитацію 

відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2017; 

2. Лабораторії повинні проводити повірку засобів випробувальної техніки, атестацію 

випробувального обладнання – надати довідку в довільній формі щодо лабораторного 

обладнання, яке буде використовуватися для проведення вимірювань та наявності відповідних 

документів щодо повірки; 

3. Лабораторії повинні приймати участь у міжлабораторних порівняльних випробуваннях – 

надати довідку в довільній формі та копії результатів зазначених випробувань; 

4. Лабораторії повинні мати достатню матеріально – технічну базу (приміщення, автотранспорт 

(власний чи орендований), устаткування, витратні матеріали тощо)) для оперативного виїзду та 

проведення необхідних робіт; 

5. Лабораторії повинні здійснювати відбір (при необхідності), доставку проб (зразків), 

проводити лабораторні та інструментальні випробування, вимірювання, дослідження у терміни 

та спосіб, визначені чинними нормативно – правовими документами з оформленням 

результатів, протоколів, висновків, заключень тощо, щодо відповідності вимогам нормативної 

документації – підтвердити гарантійним листом; 

6. Можливість організації робіт, необхідних для проведення лабораторно – інструментальних 

досліджень одночасно в різних місцях на території Вінницької області – підтвердити 

гарантійним листом. 

7. Надання звіту про виконану роботу після завершення досліджень та повного виконання умов 

договору відповідно визначених схем (проби та дослідження) (Додатку 6).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
Дослідницькі послуги (проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи 

під час здійснення державного контролю (нагляду)) код за ДК 021:2015 – 73110000-6 

 

ЛОТ № 14 – Послуги з дослідження масла вершкового 

 

№ 

п/п 

Назва досліджень Перелік досліджень Кількість 

досліджень 



17 

 

 

1. Послуги з дослідження 

масла вершкового 

визначення чистоти молочного жиру 

(методом газового хроматографічного 

аналізування тригліцеридів) 

приблизно  

136 

зразків 

 

Орієнтовна вартість лоту складає: ___________________ грн. 

 

Вимоги до лабораторій: 
1. Акредитація органів з оцінки відповідності  - засвідчення національним органом України з 

акредитації того, що орган з оцінки відповідності відповідає вимогам національних стандартів, 

гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та у разі 

необхідності будь-яким додатковим вимогам щодо акредитації у відповідних сферах для 

провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності (ЗУ «Про акредитацію органів з 

оцінки відповідності»). Акредитація проводиться НААУ відповідно до Закону України “Про 

акредитацію органів з оцінки відповідності” з урахуванням вимог міжнародних та європейських 

стандартів у сфері акредитації ООВ. Акредитація органів з оцінки відповідності, згідно з 

визначеною їх сферою акредитації, здійснюється у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 

17025:2006. Надати копії документів, підтверджуючих акредитацію (атестат з акредитації, 

сферу акредитації). 

2. Випробувальна лабораторія для засвідчення своєї компетентності відповідно до ДСТУ 

ISO/IEC 17025:2006 повинна мати необхідні ресурси: 

- ЗВУ, ВУ: сучасні газові та рідинні хроматограф, мас спектрометри, атомно-абсорбційні 

спектрометри та інше обладнання яке відповідає європейським вимогам (надати  

гарантійний лист); 

- забезпечення лабораторії необхідними витратними матеріалами (реактивами найвищої 

марки якості, сертифікованими стандартними зразками, поживними середовищами та 

ін.) (надати  гарантійний лист); 

3.  Лабораторія повинна мати укладену угоду з центром, який здійснює актуалізацію 

нормативної документації (надати копію угоди); 

4. Необхідно забезпечити конфіденційність інформації стосовно замовників, зразків наданих 

замовником, результатів випробувань даних зразків та розробленої замовником нормативної 

документації (надати  гарантійний лист); 

5. Необхідно забезпечити сталу лабораторну практику (документальне підтвердження 

проведення випробувань 1 раз в рік) (надати  гарантійний лист щодо досліджень протягом 6 

годин); 

6. Надати юридичну адресу лабораторії; 

7. Лабораторія повинна мати досвід аналогічного проведення лабораторних досліджень        

харчової продукції (надати копію виконання аналогічного договору); 

8. Відповідно до норм ДСТУ 8051:2015 – «Проби продуктів, що швидко псуються, 

транспортують за температури зовнішнього середовища не більше ніж 5 градусів С протягом 

6год., за винятком продуктів, для яких передбачено спеціальні умови». 

9. Відібрані зразки об’єктів, пересилаються до уповноважених лабораторій у спосіб, що 

гарантує аналогічну температуру зберігання об’єктів та строки з  моменту відбору зразків: 

- Об’єкти, що  швидко  псуються  не більше  2 годин; 

- Об’єкти зі строком  реалізації  не  більше  72 годин,  температурний режим яких 

становить від 0 до 8 градусів С – не більше 6 годин. 

10.Дослідження буде проводитись за методом відповідно до ДСТУ ISO 17678:2016. 
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Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
Дослідницькі послуги (проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи 

під час здійснення державного контролю (нагляду)) код за ДК 021:2015 – 73110000-6 

 

ЛОТ № 15 – Послуги з дослідження молочних продуктів 

 

№ 

п/п 

Назва 

досліджень 

Перелік досліджень Кількість 

досліджень 

1. Молоко 

сировина 

Мікробіологічні показники: 

Підготовка зразка для мікробіологічного 

приблизно 

16 
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дослідження; 

Кількість мікроорганізмів тис. КУО/мл; 

Кількість соматичних клітин тис./мл 

Антибіотики: 

Хлорамфенікол, мкг/кг; 

Фізико-хімчні: 

Точка замерзання 0С 

Мікотоксини: 

Афлатоксин М1 мкг/кг 

Метали: 

Свинець мг/кг 

ПХБ: 

Сума ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 138, ПХБ 153, 

ПХБ 180 нг/г жиру 

Радіологічні: 

Cs 137 Бк/кг 

Sr 90 Бк/кг 

зразків 

2. Молоко 

ультрапастери

зоване 

Мікотоксини: 

Афлатоксин М1 мкг/кг; 

Метали: 

Свинець, мг/кг 

ПХБ: 

Сума ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 138, ПХБ 153, 

ПХБ 180 нг/г жиру 

приблизно 

27 

зразків 

3. Сир твердий Мікробіологічні сполуки: 

Підготовка зразка для мікробіологічного 

дослідження; 

Патогенні мікроорганізми, а також бактерії роду 

Salmonella, в 25 г сиру; 

Listeria monocytogenes, в 25 г 

ПХБ: 

Сума ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 138, ПХБ 153, 

ПХБ 180 нг/г жиру 

приблизно 

46 

зразків 

4. Масло 

вершкове 

Мікробіологічні дослідження: 

Підготовка зразка для мікробіологічного 

дослідження; 

Патогенні мікроорганізми, зокрема бактерії роду 

Salmonella, в 25 г; 

Listeria monocytogenes, в 25 г 

ПХБ: 

Сума ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 138, ПХБ 153, 

ПХБ 180 нг/г жиру 

приблизно 

73 

зразків 

 

Орієнтовна вартість лоту складає: ___________________ грн. 

 

Вимоги до лабораторій: 
3. Акредитація органів з оцінки відповідності  - засвідчення національним органом України з 

акредитації того, що орган з оцінки відповідності відповідає вимогам національних стандартів, 

гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та у разі 

необхідності будь-яким додатковим вимогам щодо акредитації у відповідних сферах для 

провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності (ЗУ «Про акредитацію органів з 
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оцінки відповідності»). Акредитація проводиться НААУ відповідно до Закону України “Про 

акредитацію органів з оцінки відповідності” з урахуванням вимог міжнародних та європейських 

стандартів у сфері акредитації ООВ. Акредитація органів з оцінки відповідності, згідно з 

визначеною їх сферою акредитації, здійснюється у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 

17025:2006. Надати копії документів, підтверджуючих акредитацію (атестат з акредитації, 

сферу акредитації). 

4. Випробувальна лабораторія для засвідчення своєї компетентності відповідно до ДСТУ 

ISO/IEC 17025:2006 повинна мати необхідні ресурси: 

- ЗВУ, ВУ: сучасні газові та рідинні хроматограф, мас спектрометри, атомно-абсорбційні 

спектрометри та інше обладнання яке відповідає європейським вимогам (надати  

гарантійний лист); 

- забезпечення лабораторії необхідними витратними матеріалами (реактивами найвищої 

марки якості, сертифікованими стандартними зразками, поживними середовищами та 

ін.) (надати  гарантійний лист); 

3.  Лабораторія повинна мати укладену угоду з центром, який здійснює актуалізацію 

нормативної документації (надати копію угоди); 

4. Необхідно забезпечити конфіденційність інформації стосовно замовників, зразків наданих 

замовником, результатів випробувань даних зразків та розробленої замовником нормативної 

документації (надати  гарантійний лист); 

5. Необхідно забезпечити сталу лабораторну практику (документальне підтвердження 

проведення випробувань 1 раз в рік) (надати  гарантійний лист щодо досліджень протягом 6 

годин); 

6. Надати юридичну адресу лабораторії; 

7. Лабораторія повинна мати досвід аналогічного проведення лабораторних досліджень        

харчової продукції (надати копію виконання аналогічного договору); 

8. Відповідно до норм ДСТУ 8051:2015 – «Проби продуктів, що швидко псуються, 

транспортують за температури зовнішнього середовища не більше ніж 5 градусів С протягом 

6год., за винятком продуктів, для яких передбачено спеціальні умови». 

9. Відібрані зразки об’єктів, пересилаються до уповноважених лабораторій у спосіб, що 

гарантує аналогічну температуру зберігання об’єктів та строки з  моменту відбору зразків:  

- Об’єкти, що  швидко  псуються  не більше  2 годин; 

- Об’єкти зі строком  реалізації  не  більше  72 годин,  температурний режим яких 

становить від 0 до 8 градусів С – не більше 6 годин. 

10.Дослідження буде проводитись за методом відповідно до ДСТУ ISO 17678:2016. 

 

 

 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
Дослідницькі послуги (проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи 

під час здійснення державного контролю (нагляду)) код за ДК 021:2015 – 73110000-6 

 

ЛОТ № 16 – Послуги з дослідження харчових продуктів тваринного походження (м'ясо, 

риба, рибна продукція, ковбасні вироби, яйця) 

 

№ 

п/п 

Назва 

досліджень 

Перелік досліджень Кількість 

досліджень 

1. М'ясо Мікробіологічні показники: приблизно 
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свинина Підготовка зразка для мікробіологічного дослідження; 

Патогенні мікроорганізми, зокрема бактерії роду 

Salmonella, в 25 г; 

Listeria monocytogenes, в 25 г; 

Метали: 

свинець мг/кг; 

кадмій мг/кг 

ПХБ: 

Сума ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 

180 нг/г жиру 

Радіологічні: 

Cs 137 Бк/кг 

Sr 90 Бк/кг 

37 

зразків 

2. М'ясо птиці Токсичні елементи: 

свинець мг/кг; 

миш'як мг/кг; 

кадмій мг/кг; 

ртуть мг/кг 

Пестициди: 

гексахлорциклогексан (альфа, бета, гамма ізомери) мг/кг; 

ДДТ та його метаболіти мг/кг; 

Мікотоксини: 

афлатоксин В1 мг/кг; 

Нітрозаміни: 

Нітрозаміни: сума НДМА та НДЕА мг/кг; 

Антибіотики: 

тетрациклінова група од/г; 

Бацитрацин Од/г; 

Радіологічні: 

Cs 137 Бк/кг 

Sr 90 Бк/кг 

приблизно 

45 

зразків 

3. Субпродукт

и кроля 

Мікробіологічні показники: 

Підготовка зразка для мікробіологічного дослідження; 

Патогенні мікроорганізми, зокрема бактерії роду 

Salmonella у 25 г; 

L. monocytogenes у 25 г 

приблизно 

 1  

зразок 

4. М'ясо. 

Яловичина 

та 

телятина. 

Мікробіологічні показники: 

Підготовка зразка для мікробіологічного дослідження; 

Патогенні мікроорганізми, зокрема бактерії роду 

Salmonella у 25 г;  

L. monocytogenes у 25 г продукту  

Антибіотики: 

Тетрациклінова група од/г; 

Цинкбацитрацин Од/г; 

Метали: 

свинець мг/кг; 

кадмій мг/кг 

ПХБ: 

Сума ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 138, ПХБ 153,  

ПХБ 180 нг/г жиру; 

Радіологічні: 

Cs 137 Бк/кг; 

приблизно 

15 

зразків 
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Sr 90 Бк/кг 

 

5. Риба жива, 

морожена 

Мікробіологічні дослідження: 

Підготовка зразка для мікробіологічного дослідження; 

Патогенні мікроорганізми у т. ч. роду Salmonella у 25г; 

Listeria monocytogenes у 25г; 

Метали: 

ртуть мг/кг; 

свинець мг/кг; 

кадмій мг/кг; 

Нітрозаміни: 

N-нітрозаміни мг/кг; 

ПХБ: 

Сума ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 138, ПХБ 153,  

ПХБ 180 нг/г жиру; 

 

 

 

 

приблизно 

44 

зразків 

6. Риба 

холодного 

копчення 

Мікробіологічні показники: 

Підготовка зразка для мікробіологічного дослідження; 

Патогенні мікроорганізми у т.ч. роду Salmonella у 25г; 

Listeria monocytogenes у 25г; 

Метали: 

ртуть мг/кг; 

ПХБ: 

Сума ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 

180 нг/г; 

 

 

 

приблизно 

4 

зразка 

7. Риба 

солена, 

пряного 

соління, 

маринована 

Мікробіологічні показники: 

Підготовка зразка для мікробіологічного дослідження; 

Патогенні мікроорганізми у т.ч. роду Salmonella у 25г; 

Listeria monocytogenes у 25г; 

Метали: 

ртуть мг/кг; 

ПХБ: 

Сума ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 

180 нг/г 

 

 

приблизно 

9 

зразків 

8. Ковбаси 

варені, 

сосиски, 

сардельки; 

Ковбаси 

напівкопче

ні; Ковбаси 

варено-

копчені 

Мікробіологічні показники: 

Підготовка зразка для мікробіологічного дослідження; 

Патогенні мікроорганізми зокрема бактерії роду  

Salmonella  у 25г; 

Listeria monocytogenes у 25г; 

 

 

приблизно 

36 

зразків 

9. Яйця 

курячі 

столові, 

охолоджені 

та клас В 

Мікробіологічні показники: 

Підготовка зразка для мікробіологічного дослідження; 

Патогенні мікроорганізми зокрема бактерії роду  

Salmonella  у 25г; 

Антибіотики: 

Тетрациклінова група од/г; 

Стептоміцин од/г; 

приблизно 

32 

зразка 
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ПХБ: 

Сума ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 

180 нг/г жиру; 

Радіологічні: 

Cs 137 Бк/кг; 

Sr 90 Бк/кг 

10. Яйця 

перепелині 

харчові 

Антибіотики: 

Тетрациклінова група од/г; 

Стептоміцин од/г; 

ПХБ: 

Сума ПХБ 28, ПХБ 52, ПХБ 101, ПХБ 138, ПХБ 153, ПХБ 

180 нг/г жиру; 

Радіологічні: 

Cs 137 Бк/кг; 

Sr 90 Бк/кг 

приблизно 

1 

зразка 

 

Орієнтовна вартість лоту складає: ___________________ грн. 

 

Вимоги до лабораторій: 
5. Акредитація органів з оцінки відповідності  - засвідчення національним органом України з 

акредитації того, що орган з оцінки відповідності відповідає вимогам національних стандартів, 

гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та у разі 

необхідності будь-яким додатковим вимогам щодо акредитації у відповідних сферах для 

провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності (ЗУ «Про акредитацію органів з 

оцінки відповідності»). Акредитація проводиться НААУ відповідно до Закону України “Про 

акредитацію органів з оцінки відповідності” з урахуванням вимог міжнародних та європейських 

стандартів у сфері акредитації ООВ. Акредитація органів з оцінки відповідності, згідно з 

визначеною їх сферою акредитації, здійснюється у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 

17025:2006. Надати копії документів, підтверджуючих акредитацію (атестат з акредитації, 

сферу акредитації). 

6. Випробувальна лабораторія для засвідчення своєї компетентності відповідно до ДСТУ 

ISO/IEC 17025:2006 повинна мати необхідні ресурси: 

- ЗВУ, ВУ: сучасні газові та рідинні хроматограф, мас спектрометри, атомно-абсорбційні 

спектрометри та інше обладнання яке відповідає європейським вимогам (надати  

гарантійний лист); 

- забезпечення лабораторії необхідними витратними матеріалами (реактивами найвищої 

марки якості, сертифікованими стандартними зразками, поживними середовищами та 

ін.) (надати  гарантійний лист); 

3.  Лабораторія повинна мати укладену угоду з центром, який здійснює актуалізацію 

нормативної документації (надати копію угоди); 

4. Необхідно забезпечити конфіденційність інформації стосовно замовників, зразків наданих 

замовником, результатів випробувань даних зразків та розробленої замовником нормативної 

документації (надати  гарантійний лист); 

5. Необхідно забезпечити сталу лабораторну практику (документальне підтвердження 

проведення випробувань 1 раз в рік) (надати  гарантійний лист щодо досліджень протягом 6 

годин); 

6. Надати юридичну адресу лабораторії; 
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7. Лабораторія повинна мати досвід аналогічного проведення лабораторних досліджень        

харчової продукції (надати копію виконання аналогічного договору); 

8. Відповідно до норм ДСТУ 8051:2015 – «Проби продуктів, що швидко псуються, 

транспортують за температури зовнішнього середовища не більше ніж 5 градусів С протягом 

6год., за винятком продуктів, для яких передбачено спеціальні умови». 

9. Відібрані зразки об’єктів, пересилаються до уповноважених лабораторій у спосіб, що 

гарантує аналогічну температуру зберігання об’єктів та строки з  моменту відбору зразків: 

- Об’єкти, що  швидко  псуються  не більше  2 годин; 

- Об’єкти зі строком  реалізації  не  більше  72 годин,  температурний режим яких 

становить від 0 до 8 градусів С – не більше 6 годин. 

10.Дослідження буде проводитись за методом відповідно до ДСТУ ISO 17678:2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
Дослідницькі послуги (проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи 

під час здійснення державного контролю (нагляду)) код за ДК 021:2015 – 73110000-6 

 

ЛОТ № 17 – Послуги з дослідження харчових продуктів (хліб, олія соняшникова, борошно 

пшеничне, овочі)  

 

№ 

п/п 

Назва 

досліджень 

Перелік досліджень Кількість 

досліджень 

1. Хліб  Мікотоксини: 

Зеараленон мкг/кг 

приблизно 

39 
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зразків 

2. Олія 

соняшникова 

Метали: 

свинець мг/кг 

 

приблизно 

28 

зразків 

4. Борошно 

пшеничне 

Мікотоксини: 

афлатоксин В1 мкг/кг; 

Зеараленон мкг/кг 

приблизно 

5 

зразка 

5. Овочі (картопля) фізико-хімічні: 

нітрати мг NO 3/ кг 

приблизно 

2 

зразка 

6. Овочі (капуста) фізико-хімічні: 

нітрати мг NO 3/ кг 

приблизно 

2 

зразка 

 

Орієнтовна вартість лоту складає: ___________________ грн. 

 

Вимоги до лабораторій: 
7. Акредитація органів з оцінки відповідності  - засвідчення національним органом України з 

акредитації того, що орган з оцінки відповідності відповідає вимогам національних стандартів, 

гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та у разі 

необхідності будь-яким додатковим вимогам щодо акредитації у відповідних сферах для 

провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності (ЗУ «Про акредитацію органів з 

оцінки відповідності»). Акредитація проводиться НААУ відповідно до Закону України “Про 

акредитацію органів з оцінки відповідності” з урахуванням вимог міжнародних та європейських 

стандартів у сфері акредитації ООВ. Акредитація органів з оцінки відповідності, згідно з 

визначеною їх сферою акредитації, здійснюється у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 

17025:2006. Надати копії документів, підтверджуючих акредитацію (атестат з акредитації, 

сферу акредитації). 

8. Випробувальна лабораторія для засвідчення своєї компетентності відповідно до ДСТУ 

ISO/IEC 17025:2006 повинна мати необхідні ресурси: 

- ЗВУ, ВУ: сучасні газові та рідинні хроматограф, мас спектрометри, атомно-абсорбційні 

спектрометри та інше обладнання яке відповідає європейським вимогам (надати  

гарантійний лист); 

- забезпечення лабораторії необхідними витратними матеріалами (реактивами найвищої 

марки якості, сертифікованими стандартними зразками, поживними середовищами та 

ін.) (надати  гарантійний лист); 

3.  Лабораторія повинна мати укладену угоду з центром, який здійснює актуалізацію 

нормативної документації (надати копію угоди); 

4. Необхідно забезпечити конфіденційність інформації стосовно замовників, зразків наданих 

замовником, результатів випробувань даних зразків та розробленої замовником нормативної 

документації (надати  гарантійний лист); 

5. Необхідно забезпечити сталу лабораторну практику (документальне підтвердження 

проведення випробувань 1 раз в рік) (надати  гарантійний лист щодо досліджень протягом 6 

годин); 

6. Надати юридичну адресу лабораторії; 

7. Лабораторія повинна мати досвід аналогічного проведення лабораторних досліджень        

харчової продукції (надати копію виконання аналогічного договору); 
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8. Відповідно до норм ДСТУ 8051:2015 – «Проби продуктів, що швидко псуються, 

транспортують за температури зовнішнього середовища не більше ніж 5 градусів С протягом 

6год., за винятком продуктів, для яких передбачено спеціальні умови». 

9. Відібрані зразки об’єктів, пересилаються до уповноважених лабораторій у спосіб, що 

гарантує аналогічну температуру зберігання об’єктів та строки з  моменту відбору зразків:  

- Об’єкти, що  швидко  псуються  не більше  2 годин; 

- Об’єкти зі строком  реалізації  не  більше  72 годин,  температурний режим яких 

становить від 0 до 8 градусів С – не більше 6 годин. 

10.Дослідження буде проводитись за методом відповідно до ДСТУ ISO 17678:2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
Дослідницькі послуги (проведення лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи 

під час здійснення державного контролю (нагляду)) код за ДК 021:2015 – 73110000-6 

 

ЛОТ № 18 – Послуги з обстеження алкогольних напоїв (вина, вина ігристого, горілка, 

горілчані вироби) 

 

№ 

п/п 

Назва 

досліджень 

Перелік досліджень Кількість 

досліджень 

1. Вина Фізико – хімічні показники: 

Масова концентрація титрованих кислот, в 

приблизно 

10 
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перерахунку на винну кислоту; 

Масова концентрація сірчистої кислоти, г дм3, не 

більше (загальної вільної); 

Токсичні елементи: 

Свинець; 

Кадмій; 

Ртуть; 

Цинк; 

Мідь; 

Миш’як; 

зразків 

2. Вина ігристі Фізико-хімічні показники: 

Масова концентрація титрованих кислот, в 

перерахунку на винну кислоту; 

Тиск діоксину вуглецю у пляшці за температури 

(20 ±0,5)С, кПа, не менше; 

Масова концентрація загальної сірчистої кислоти, 

г/дм3, не більше;  

Хімічні елементи: 
Свинець; 

Кадмій; 

Ртуть; 

Цинк; 

Мідь; 

Миш’як; 

Залізо; 

приблизно 

11 

зразків 

3. Горілка, 

горілчані вироби 

Фізико – хімічні показники: 

Міцність; 

Лужність – об’єм соляної кислоти с (НСІ)=0,1 

моль дм3, витраченої на титрування 100см3 

горілки; 

Масова концентрація альдегідів в перерахунку на 

оцтовий альдегід і безводному спирті мг/дм3, не 

більше; 

Об’ємна частка метилового спирту в перерахунку 

на безводний спирт, %, не більше; 

Масова концентрація сивушного масла в 

перерахунку на суміш ізоамілового та 

ізобутилового спиртів (1:1) в безводному спирті, 

мг/дм3, не більше; 

Токсичні елементи: 

Свинець; 

Кадмій; 

Ртуть; 

Цинк; 

Мідь; 

Миш’як; 

приблизно 

8 

зразків 

 

Орієнтовна вартість лоту складає: ___________________ грн. 

 

Вимоги до лабораторій: 
9. Акредитація органів з оцінки відповідності  - засвідчення національним органом України з 

акредитації того, що орган з оцінки відповідності відповідає вимогам національних стандартів, 
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гармонізованих з відповідними міжнародними та європейськими стандартами, та у разі 

необхідності будь-яким додатковим вимогам щодо акредитації у відповідних сферах для 

провадження визначеної діяльності з оцінки відповідності (ЗУ «Про акредитацію органів з 

оцінки відповідності»). Акредитація проводиться НААУ відповідно до Закону України “Про 

акредитацію органів з оцінки відповідності” з урахуванням вимог міжнародних та європейських 

стандартів у сфері акредитації ООВ. Акредитація органів з оцінки відповідності, згідно з 

визначеною їх сферою акредитації, здійснюється у відповідності до вимог ДСТУ ISO/IEC 

17025:2006. Надати копії документів, підтверджуючих акредитацію (атестат з акредитації, 

сферу акредитації). 

10. Випробувальна лабораторія для засвідчення своєї компетентності відповідно до ДСТУ 

ISO/IEC 17025:2006 повинна мати необхідні ресурси: 

- ЗВУ, ВУ: сучасні газові та рідинні хроматограф, мас спектрометри, атомно-абсорбційні 

спектрометри та інше обладнання яке відповідає європейським вимогам (надати  

гарантійний лист); 

- забезпечення лабораторії необхідними витратними матеріалами (реактивами найвищої 

марки якості, сертифікованими стандартними зразками, поживними середовищами та 

ін.) (надати  гарантійний лист); 

3.  Лабораторія повинна мати укладену угоду з центром, який здійснює актуалізацію 

нормативної документації (надати копію угоди); 

4. Необхідно забезпечити конфіденційність інформації стосовно замовників, зразків наданих 

замовником, результатів випробувань даних зразків та розробленої замовником нормативної 

документації (надати  гарантійний лист); 

5. Необхідно забезпечити сталу лабораторну практику (документальне підтвердження 

проведення випробувань 1 раз в рік) (надати  гарантійний лист щодо досліджень протягом 6 

годин); 

6. Надати юридичну адресу лабораторії; 

7. Лабораторія повинна мати досвід аналогічного проведення лабораторних досліджень        

харчової продукції (надати копію виконання аналогічного договору); 

8. Відповідно до норм ДСТУ 8051:2015 – «Проби продуктів, що швидко псуються, 

транспортують за температури зовнішнього середовища не більше ніж 5 градусів С протягом 

6год., за винятком продуктів, для яких передбачено спеціальні умови». 

9. Відібрані зразки об’єктів, пересилаються до уповноважених лабораторій у спосіб, що 

гарантує аналогічну температуру зберігання об’єктів та строки з  моменту відбору зразків:  

- Об’єкти, що  швидко  псуються  не більше  2 годин; 

- Об’єкти зі строком  реалізації  не  більше  72 годин,  температурний режим яких 

становить від 0 до 8 градусів С – не більше 6 годин. 

10.Дослідження буде проводитись за методом відповідно до ДСТУ ISO 17678:2016. 
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