
Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру 
бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі:

лабораторні послуги для потреб державного санітарно-епідеміологічного нагляду, код 
згідно ДК  021:2015 71900000-7- Лабораторні послуги (иА-2022-02-15-009295-Ь)

Розмір бюджетного призначення визначено відповідно до затвердженого кошторису та 
розрахунків до нього на 2022 рік за бюджетною програмою КПКВК 1209040 «Проведення 
лабораторних випробувань, вимірювань, досліджень та експертизи під час здійснення 
державного контролю (нагляду)» за напрямом проведення лабораторних та 
інструментальних досліджень, випробувань, вимірювань, експертизи під час здійснення 
державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства для забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення, за КЕКВ 2240. На виконання завдань 
та обов’язків, покладених відповідно до Положення про Головне управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області в частині забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя та інших завдань, яке здійснює управління державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства та з метою дотримання вимог Законів України «Про 
захист населення від інфекційних хвороб», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
благополуччя населення», «Про питну воду та питне водопостачання», реалізації Указу 
Президента України «Про зміцнення здоров’я дітей», Регіонального плану заходів щодо 
створення в закладах освіти належних умов для безпечного та якісного харчування дітей у 
Сумській області на 2021-2025 роки, затвердженого розпорядженням Голови Сумської ОДА 
від 30.12.2020р. №674-ОД, Річного плану здійснення заходів державного нагляду 
(контролю) Держпродспоживслужби на 2022 рік, затвердженого наказом 
Держпродспоживслужби від 26.11.2021р. №764, Річного плану здійснення заходів 
державного нагляду (контролю) Головним управлінням Держпродспоживслужби в Сумській 
області на 2022 рік, затвердженого наказом Головного управління Держпродспоживслужби 
в Сумській області від 30.11.2021р. №1797-ОД. Для виконання планів роботи по Сумській 
області управлінням державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства була 
визначена потреба в закупівлі лабораторних послуг для потреб державного санітарно- 
епідеміологічного нагляду, що становить 6226 послуг (11900 досліджень) з очікуваною 
вартістю 1764400,00 грн. (визначеною відповідно до наказу №96 від 13 лютого 2013 року 
«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»).

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі 
_________________________________ (технічна специфікація)_________________________________

№
п/п Назва послуги Характеристика (показників, параметрів), що 

визначаються

Орієнтовна
кількість

послуг
(досліджень)

1. Дослідження води Мікробіологічні:
питної (водопровідної, з Загальні коліформи, 160
пунктів розливу) на Ентерококи 160
відповідність ДСанПіну 
2.2.4-171-10) Ентеробактерії 160

Е.соїі 160
Фізико-хімічні:
Запах, прозорість, смак при 20 та 600 С 160
Аміак і амоній 160
Сульфати 160
Хлориди 160
Жорсткість загальна 160
рн 160
Нітрати 160



Нітрити 160
Залізо загальне 160
Токсичні елементи, солі важких металів:
Свинець 45
Цинк 45
Кадмій 45
Миш’як (арсен) 45

2. Дослідження води 
питної (з колодязів, 
каптажів та джерел) на 
відповідність ДСанПіну

Мікробіологічні :
E.coli 25
Загальні коліформи 25
Ентеробактерії 25
Фізико-Хімічні:
Запах, прозорість, смак 24
Аміак і амоній 25
Сульфати 25
Хлориди 25
Жорсткість 25
рН 25
Нітрати 25
Нітрити 25
Залізо 25
Радіологічні:
Цезій-137 25
Стронцій-90 25

3. Дослідження води 
відкритих водойм

Фізико-хімічні:
Запах, прозорість, кольоровість 14
Нітрати 15
Нітрити 15
Аміак 15
Загальна жорсткість 15
Пестициди:
Хлорорганічні 15
Фосфорорганічні 15
Синтетичні піретроїди 15
Мікробіологічні:
Лактозопозитивна кишкова паличка 20
Ентерококи 20
Сальмонели 20

4. Вода басейнів Фізико-хімічні:
Визначення запаху, прозорості, смаку, каламутності, 
кольору 3

Мікробіологічні:
E.coli 3
Загальні коліформи 3
Ентерококи 3
Ентеробактерії 3

5. Дослідження грунту 
(піску) Паразитологічні 50

6. Харчові продукти Мікробіологічні:
Пробопідготовка зразка для мікробіологічного дослідження 80
МАФАМ 80
БГКП 80
Salmonella 80
Listeria 80
St/aureus 80
Саніт арно-хімічні:
Нітрати 48
Пестициди:



Синтетичні піретроїди (ГХ) 30
Хлорорганічні (ГХ) 30
Фосфорорганічні (ГХ) 30
Вміст антибіотиків:
Визначення залишкової кількості пеніциліну в молоці та 
молочних продуктах 50

Визначення залишкової кількості стрептоміцину в молоці 
та молочних продуктах, яйцях та яйцепродуктах 50

Визначення залишкової кількості тетрацикліну у молоці та 
молочних продуктах, яйцях та яйцепродуктах 50

Визначення залишкової кількості цинкбацитрацину 
(бацитрацин) в м’ясі та м’ясних продуктах 45

Визначення залишкової кількості тетрацикліну в м’ясі та 
м’ясних продуктах 45

Вміст немолочних жирів 100
7. Визначення основних 

нутрієнтів та фракцій 
готових страв для 
подальшого розрахунку 
калорійності раціону

Жиру методом екстракції 145
Вологи ваговим методом 145
золи ваговим методом 145
білка титрометричним методом 145
визначення вуглеводів розрахунковим методом 145

8. Дослідження готових 
харчових продуктів (в 
т. ч. при проведенні 
розслідувань спалахів 
та харчових отруєнь)

Мікробіологічні:
Пробопідготовка зразка для мікробіологічного дослідження 145
МАФАМ 145
БГКП 145
E/coli 145
Salmonella 145
Proteus 145
St/aureus 145
Bacillus cereus) 100
Ефективність термічної обробки - м’ясо 70
Ефективність термічної обробки - риба 30

9. Ідентифікація 
виділених збудників під 
час спалахів

БГКП 5
Salmonella 5
Proteus 5
St/aureus 5
Вас. Cereus 5

10. Повітря закритих 
приміщень Мікробіологічні: визначення ЗМЧ 10

11. Дослідження на 
промстерильність Мікробіологічні 10

12. Змиви з об’єктів
середовища
життєдіяльності

Проведення перевірки об'єктів середовища життєдіяльності 
людини (БГКП): двадцяти зразків 70

Проведення перевірки об'єктів середовища життєдіяльності 
людини (Staph.spp):двадцяти зразків 70

Проведення перевірки об'єктів середовища життєдіяльності 
людини (БГКП): десяти зразків 40

Проведення перевірки об'єктів середовища життєдіяльності 
людини (Staph.spp):десяти зразків 40

Проведення перевірки об'єктів середовища життєдіяльності 
людини на сальмонели: десяти зразків 110

На наявність збудників паразитарних хвороб 
гельмінтологічним (гельмінтоовоскопічним) методом 100

Примітка: вартість досліджень визначається згідно з вимогами чинного законодавства.
Витрати на відбір та транспортування відібраних зразків здійснюється за рахунок Виконавця.

У зв’язку з тим, що кількість та перелік даних послуг, заздалегідь визначити неможливо, асортимент та 
кількість послуг може змінюватись в залежності від потреб Замовника.

Даний перелік послуг та технічних завдань цього предмету закупівлі не є вичерпним.



Інші специфічні для території показники - проводяться дослідження на наявність речовин та 
забруднювачів на підставі специфічних особливостей регіону розташування (наявності промислових 
підприємств-забруднювачів тощо)

Лабораторії, які бажають взяти участь у цій Закупівлі повинні відповідати наступним 
критеріям:

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 акредитаційне агентство України) на відповідність вимогам ДСТУ ШО/ІЕС 17025:2019 
(ДСТУ ШО/ІЕС 17025:2017) «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних 
лабораторій» - надати атестат/копію атестату з додатками.

2. Мати можливості для забезпечення відбору зразків одночасно в різних місцях Сумської області, і 
доставки в лабораторію з дотриманням необхідних температурних умов транспортування у термін від 2 до 6 
годин з моменту відбору.


