
Найменування замовника
Код згідно 
ЄДРПОУ 
замовника

Конкретна назва предмета 
закупівлі

Коди та назви відповідних 
класифікаторів предмета 
закупівлі (за наявності)

Код 
згідно 
КЕКВ 
(для 

бюджет
них 

коштів)

Розмір 
бюджетного 
призначення, 
або очікувана 

вартість 
предмета 

закупівель, 
грн.

Процедура 
закупівлі

Орієнтований 
початок 
закупівлі

Примітки

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Папір для друку

Єдиний закупвельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

30190000-7 Офісне 
устаткування та приладдя 
різне (30197630 Папір для 

друку)

2210 51300
Спрощена 
закупівля

Квітень 2021 рік

Загальний фонд;                                 
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 

підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків, 
необхідним канцелярським 

приладдям.                                           
(540 пачок) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Папки картонні СПРАВА 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-
22850000-3  Швидкозшивачі 

та супутнє приладдя  
(22851000-0 - 

Швидкозшивачі)

2210 4600

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Квітень 2021 рік

Загальний фонд;                                
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 

підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків, 
необхідним канцелярським 

приладдям                                 
(2300 штук) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Журнали реєстрації 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

22810000-1 Паперові чи 
картонні реєстраційні 

журнали 

2210 13025

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Вересень 2021 
рік

Загальний фонд;                                
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 

підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків, 
необхідним канцелярським 

приладдям                                              
(125 штук) 

Річний план закупівель на 2021 рік,   із змінами



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Бланки посвідчень та допусків

Єдиний закупвельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

22820000-4 - Бланки
2210 2400

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Квітень 2021 рік

Спеціальний фонд;                              
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 

підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків, 

необхідним приладдям, 
обладнання та інвентарем        
(1000 штук, 1000 штук) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Картки для ведення особових 
рахунків працівників (форма 

388)

Єдиний закупвельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

22820000-4 - Бланки
2210 1200

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Травень 2021 
рік

Загальний фонд;                                
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 

підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків, 
необхідним канцелярським 

приладдям                                              
(600 штук) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Фітосанітарні сертифікати

Єдиний закупвельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

22450000-9 - Друкована 
продукція з елементами 
захисту (22456000-1 - 

Дозволи)

2210 36960

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Квітень 2021 рік

Спеціальний фонд;                              
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 

підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків, 

необхідним приладдям, 
обладнання та інвентарем        

(8000 комплектів) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Комплекти для відлову 
карантинних видів комах 

(ферамонні пастки) 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

24320000-3 Основні органічні 
хімічні речовини (24322000-7 

- Спирти, феноли, 
фенолспирти та їх галогено-, 

сульфо-, нітро-, 
нітрозопохідні; жирні 
промислові спирти)

2210 156000
Спрощена 
закупівля

Квітень 2021 рік

Спеціальний фонд;                          
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 

підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків, 

необхідним приладдям, 
обладнання та інвентарем        

(565 комплектів) 



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Сейф-пакети для відібраних 
фітозразків 

Єдиний закупвельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-
18930000-7 Мішки та пакети 

(18937100-7 - Пакувальні 
пакети)

2210 81720
Спрощена 
закупівля

Жовтень 2021 
рік

Спеціальний фонд;                               
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 
підрозділів управління 
фітосанітарної безпеки 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків, 

необхідним приладдям, 
обладнання та інвентарем        

(15000 штук) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Доглядові сумки для 
фітосанітарних інспекторів 

Єдиний закупвельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-
18930000-7 Мішки та пакети 

(18934000-5 - Сумка для 
інструментів)

2210 45000
Спрощена 
закупівля

Жовтень 2021 
рік

Спеціальний фонд;                               
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 
підрозділів управління 
фітосанітарної безпеки 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків, 

необхідним приладдям, 
обладнання та інвентарем          

(20 штук) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Доглядові сумки для 
фітосанітарних інспекторів 

Єдиний закупвельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-
18930000-7 Мішки та пакети 

(18934000-5 - Сумка для 
інструментів)

2210 45000

Спрощена 
закупівля/ 
повторне 

оголошення

Листопад2021 
рік

Спеціальний фонд;                               
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 
підрозділів управління 
фітосанітарної безпеки 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків, 

необхідним приладдям, 
обладнання та інвентарем          

(20 штук) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Маніпулятор мишка для 
комп'ютера 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

30230000-0  Комп'ютерне 
обладнання  

(30237410-6 - Комп’ютерні 
миші)

2210 4000
Спрощена 
закупівля

Квітень 2021 рік

Загальний фонд;                                 
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 

підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків, 

необхідним приладдям, 
обладнання та інвентарем            

(20 штук) 



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Веб - камера 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

30230000-0  Комп'ютерне 
обладнання (30237240-3 - Веб-

камери)

2210 2000
Спрощена 
закупівля

Жовтень  2021 
рік

Загальний фонд;                             
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 

підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків, 

необхідним приладдям, 
обладнанням та інвентарем            

(1 штука) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Комплектуючи до мережі 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

32420000-3 - Мережеве 
обладнання

2210 6500

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Травень 2021 
рік

Загальний фонд;                                 
З метою дотримання норм 

санітарної гігієни для потреби 
працівників структурних 
підрозділів  Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків              

(6 за номенклатурою) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Мило рідке для рук 500 мл 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

33710000-0 - Парфуми, 
засоби гігієни та 

презервативи (33711900-6 - 
Мило) 

41551 - Рідке мило

2210 38400

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Вересень 2021 
рік

Загальний фонд;                                 
З метою дотримання норм 

санітарної гігієни для потреби 
працівників структурних 
підрозділів  Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків              

(1200 штук) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Автомобільні акумулятори

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

31430000-9 - Електричні 
акумулятори (31431000-6 - 

Свинцево-кислотні 
акумуляторні батареї)

2210 4750

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Травень 2021 
рік

Загальний фонд;                             
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 

підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків, 

необхідним приладдям, 
обладнання та інвентарем            

(3 штука) 



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Маски захисні одноразові 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-  

33140000-3 - Медичні 
матеріали (33141000-0 - 

Медичні матеріали нехімічні 
та гематологічні 

одноразового застосування)

2210 53325

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Березень 2021 
рік

Загальний фонд;                                 
Для забезпечення працівників 

структурних підрозділів 
необхідними засобами 

індивідуального захисту , що 
задіяні в профілактичних заходах 

щодо запобігання поширення 
захворюваності на COVID - 2019  

(21330 штук) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Бензин А-95 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

09130000-9 Нафта і 
дистиляти (09132000-3 - 

Бензин)

2210 543312 Відкриті торги
Березень 2021 

рік

Загальний фонд                         
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 

підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків, 

необхідним приладдям, 
обладнання та інвентарем           

(18865 літрів)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Бензин А-95 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

09130000-9 Нафта і 
дистиляти (09132000-3 - 

Бензин)

2210 543312 Відкриті торги

Квітень 2021 
рік/для 

повторного 
оголошення

Загальний фонд                         
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 

підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків, 

необхідним приладдям, 
обладнання та інвентарем    

повторне оголошення       (18865 
літрів)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Багатофункціональний пристрій 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

30230000-0  Комп'ютерне 
обладнання (30232110-8 

Лазерні принтера)

3110 129610
Спрощена 
закупівля

Липень 2021 рік

Спеціальний фонд;                               
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 

підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків, 

необхідним приладдям, 
обладнання та інвентарем             

(13 штук) 



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Ноутбук 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

30210000-4 Машини для 
обробки даних  ( 30213100-6 - 

Портативні комп’ютери)

3110 44790
Спрощена 
закупівля

Липень 2021 рік

Спеціальний фонд;                               
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 

підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків, 

необхідним приладдям, 
обладнання та інвентарем.  
Ноутбук з встановленою 

ліцензією ОС не нижче Microsoft 
Windows 10 Professional x 64 

OEM Ukr, антивірус  (2 штуки) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Спеціалізований транспортний 
засіб "Держпродспоживслужба" 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

34110000-1 Легкові 
автомобілі 

(34114000-9 - Транспортні 
засоби спеціального 

призначення)

3110 1350000 Відкриті торги
Жовтень 2021 

рік

Спеціальний фонд;                       
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 
підрозділів за напрямком 

безпечності харчових продуктів 
та ветеринарної медицини 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків, 

необхідним приладдям, 
обладнанням та інвентарем                               

(3 штуки)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Спеціалізований транспортний 
засіб "Держпродспоживслужба" 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

34110000-1 Легкові 
автомобілі 

(34114000-9 - Транспортні 
засоби спеціального 

призначення)

3110 1350000
Відкриті торги/ 

повторне 
оголошення

Листопад 2021 
рік

Спеціальний фонд;                       
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 
підрозділів за напрямком 

безпечності харчових продуктів 
та ветеринарної медицини 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків, 

необхідним приладдям, 
обладнанням та інвентарем                               

(3 штуки)



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Спеціалізований транспортний 
засіб "Держпродспоживслужба" 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

34110000-1 Легкові 
автомобілі 

(34114000-9 - Транспортні 
засоби спеціального 

призначення)

3110 1350000
Переговорна 

процедура
Грудень 2021 

рік

Спеціальний фонд;                       
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 
підрозділів за напрямком 

безпечності харчових продуктів 
та ветеринарної медицини 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків, 

необхідним приладдям, 
обладнанням та інвентарем                               

(3 штуки)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Послуги телефонного зв'язку

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

64210000-1 Послуги 
телефоного зв'язку та 

передачі даних (64211000-8 - 
Послуги громадського 
телефонного зв’язку)

2240 56460

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Лютий 2021 рік

Загальний фонд;                                 
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 
підрозділів  Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків              

(12 послуг) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Послуги телефонного зв'язку

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

64210000-1 Послуги 
телефоного зв'язку та 

передачі даних (64211000-8 - 
Послуги громадського 
телефонного зв’язку)

2240 6327,11

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Грудень 2021 
рік

Загальний фонд;                                 
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 
підрозділів  Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків, 
додаткова потреба закупівлі 

відповідно до фактично 
отриманих рахунків                                

(1 послуг) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

 Послуги з постачання та 
доступу до мережі Інтернет 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

72410000-7 Послуги 
провайдерів (72411000-4 - 
Постачальники Інтернет-

послуг)

2240 36960
Спрощена 
закупівля

Лютий 2021 рік

Загальний фонд;                                 
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 
підрозділів  Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків              

(12 послуг) 



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

 
Послуги з постачання та 

доступу до мережі Інтернет

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

72410000-7 - Послуги 
провайдерів ( 72411000-4 - 
Постачальники Інтернет-

послуг)

2240 6480 Спрощена Січень 2021 рік

Загальний фонд;                                 
Для потреби Управління 
фітосанітарної безпеки 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, Сектору 

реєстрації сільськогосподарської 
техніки Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, 

Хотинського управління 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області 36 послуг 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

 
Послуги з постачання та 

доступу до мережі Інтернет

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

72410000-7 - Послуги 
провайдерів ( 72411000-4 - 
Постачальники Інтернет-

послуг)

2240 6480
Спрощена 
повторне 

оголошенняі
Лютий 2021 рік

Загальний фонд;                                 
Для потреби Управління 
фітосанітарної безпеки 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, Сектору 

реєстрації сільськогосподарської 
техніки Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, 

Хотинського управління 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області 36 послуг 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

 
Послуги з постачання та 

доступу до мережі Інтернет

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

72410000-7 - Послуги 
провайдерів ( 72411000-4 - 
Постачальники Інтернет-

послуг)

2240 4800
Спрощена 
закупівля

Січень 2021 рік

Загальний фонд;                                 
Для потреби  Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, 
центральний апарат, 12 послуг 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

 
Послуги з постачання та 

доступу до мережі Інтернет

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

72410000-7 - Послуги 
провайдерів ( 72411000-4 - 
Постачальники Інтернет-

послуг)

2240 1680 Спрощена Січень 2021 рік

Загальний фонд;                                 
Для потреби Вижницького 

управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, 12 послуг 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

 
Послуги з постачання та 

доступу до мережі Інтернет

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

72410000-7 - Послуги 
провайдерів ( 72411000-4 - 
Постачальники Інтернет-

послуг)

2240 1680
Спрощена 
повторне 

оголошенняі
Лютий 2021 рік

Загальний фонд;                                 
Для потреби Вижницького 

управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, 12 послуг 



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

 
Послуги з постачання та 

доступу до мережі Інтернет

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

72410000-7 - Послуги 
провайдерів ( 72411000-4 - 
Постачальники Інтернет-

послуг)

2240 1680

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Березень 2021 
рік

Загальний фонд;                                 
Для потреби Вижницького 

управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, 12 послуг 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

 
Послуги з постачання та 

доступу до мережі Інтернет

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

72410000-7 - Послуги 
провайдерів ( 72411000-4 - 
Постачальники Інтернет-

послуг)

2240 2040 Спрощена Січень 2021 рік

Загальний фонд;                                 
Для потреби Управління захисту 

споживачів Головного 
управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, 

Чернівецького управління 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, 12 послуг 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

 
Послуги з постачання та 

доступу до мережі Інтернет

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

72410000-7 - Послуги 
провайдерів ( 72411000-4 - 
Постачальники Інтернет-

послуг)

2240 2040
Спрощена 
повторне 

оголошенняі
Лютий 2021 рік

Загальний фонд;                                 
Для потреби Управління захисту 

споживачів Головного 
управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, 

Чернівецького управління 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, 12 послуг 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

 
Послуги з постачання та 

доступу до мережі Інтернет

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

72410000-7 - Послуги 
провайдерів ( 72411000-4 - 
Постачальники Інтернет-

послуг)

2240 2600
Спрощена 
закупівля 

Березень 2021 
рік

Загальний фонд;                                 
Для потреби Управління захисту 

споживачів Головного 
управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, 

Чернівецького управління 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, 12 послуг 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

 
Послуги з постачання та 

доступу до мережі Інтернет

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

72410000-7 - Послуги 
провайдерів ( 72411000-4 - 
Постачальники Інтернет-

послуг)

2240 2920
Спрощена 
закупівля 

Березень 2021 
рік

Загальний фонд;                                 
Для потреби Управління 
фітосанітарної безпеки 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, 

Чернівецького управління 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, 12 послуг 



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

 
Послуги з постачання та 

доступу до мережі Інтернет

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

72410000-7 - Послуги 
провайдерів ( 72411000-4 - 
Постачальники Інтернет-

послуг)

2240 8265
Спрощена 
закупівля 

Вересень2021 
рік

Загальний фонд;                                 
Для потреби Управління 
фітосанітарної безпеки 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області (Пункти 

Пропуску), 15 послуг 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з розміщення веб - 
сайту (хостинг)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

72410000-7 - Послуги 
провайдерів ( 72415000-2 - 

Постачальники послуг з веб-
хостингу)

2240 3200

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Червень 2021 
рік

Загальний фонд;                                 
Для  дотримання умов Постанови 

Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання використання 
доменних імен державними 

органами в українському сегменті 
Інтернету» від 21 жовтня 2015 

року № 851 ( 1 послуга) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з семінару – навчання з 
питань організації оцифрування 
трудових книжок та додаткових 

електронних сервісів веб – 
порталу Пенсійного фонду 

України

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

80520000-5 - Навчальні 
засоби (80522000-9 - 
Навчальні семінари)

2240 500

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Червень 2021 
рік

Загальний фонд;                                
Для виконання Закону України 
«Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 
обліку трудової діяльності 

працівника в електронній формі», 
для двох осіб  (1 послуга)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Поточний ремонт приміщення 
Путильського управління 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області 
(адміністративна будівля)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

45420000-7 Столярні та 
теслярні роботи (45421100-5 - 
Встановлення дверей, вікон і 

пов’язаних конструкцій)

2240 199900
Спрощена 
закупівля

Липень 2021 рік

Загальний фонд;                      
Поточний ремонт із заміною 

вікон та дверей на 
металопластикові з подальшими 
опорядкувальними роботами, з 

метою енергозбереження. За 
адресою Вижницький район, смт. 

Путила, вул. Українська,19 (1 
послуга)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуга з поточного ремонту 
покрівлі даху приміщення 
електрощитової та гаражу 

приміщення Головного 
управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, апарат. 

Окрема будова, літера Д

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

45260000-7 - Покрівельні 
роботи та інші спеціалізовані 
будівельні роботи (45261400-

8 - Настилання дахів)

2240 0

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Червень 2021 
рік

Загальний фонд;                   
Поточний ремонт приміщення за 
адресою: вулиця Сторожинецька., 
будинок 113-115, місто Чернівці 
Чернівецької області, відповідно 

до норм ДБН А.2.2-3:2014 “Склад 
та зміст проектної документації 

на будівництво”                                          
(1 послуга).



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуга з поточного ремонту 
приміщення кабінету 

начальника, заступника 
начальника, приймальної 

Головного управління 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, апарат. 

Окрема будова літера Г.

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

45430000-0 - Покривання 
підлоги та стін (45432210-9 - 

Покривання стін)

2240 172225
Спрощена 
закупівля

Травень 2021 
рік

Загальний фонд;                    
Спеціальний фонд 76525;                    

Поточний ремонт приміщення за 
адресою: вулиця Сторожинецька., 
будинок 113-115, місто Чернівці 
Чернівецької області, відповідно 

до норм ДБН А.2.2-3:2014 “Склад 
та зміст проектної документації 

на будівництво”  (1 послуга)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуга з поточного ремонту 
приміщення Хотинського 

управління Головного 
управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області (ремонт 

санвузла із заміною каналізації)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 
45330000-9 - Водопровідні та 

санітарно-технічні роботи 
(45332400-7 - Встановлення 

санітарно-технічного 
обладнання)

2240 76875
Спрощена 
закупівля

Липень 2021 рік

Загальний фонд; Поточний 
ремонт із заміною каналізації 

Хотинського районного 
управління, площею 10 кв.м. За 

адресою м. Хотин, вулиця 
Вишнивецького, 5-Б.                             

(1 послуга)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуга з поточного ремонту 
приміщення Хотинського 

управління Головного 
управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області (ремонт 

санвузла із заміною каналізації)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 
45330000-9 - Водопровідні та 

санітарно-технічні роботи 
(45332400-7 - Встановлення 

санітарно-технічного 
обладнання)

2240 76875

Спрощена 
закупівля 
повторне 

оголошення

Липень 2021 рік

Загальний фонд; Поточний 
ремонт із заміною каналізації 

Хотинського районного 
управління, площею 10 кв.м. За 

адресою м. Хотин, вулиця 
Вишнивецького, 5-Б.                             

(1 послуга)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуга з поточного ремонту 
приміщення Хотинського 

управління Головного 
управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області (ремонт 

санвузла із заміною каналізації)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 
45330000-9 - Водопровідні та 

санітарно-технічні роботи 
(45332400-7 - Встановлення 

санітарно-технічного 
обладнання)

2240 76875

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Листопад 2021 
рік

Загальний фонд; Поточний 
ремонт із заміною каналізації 

Хотинського районного 
управління, площею 10 кв.м. За 

адресою м. Хотин, вулиця 
Вишнивецького, 5-Б.                             

(1 послуга)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з поточного ремонту 
приміщення Управління 
фітосанітарної безпеки 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

45430000-0 - Покривання 
підлоги та стін (45432210-9 - 

Покривання стін)

2240 122600
Спрощена 
закупівля

Жовтень 2021 
рік

Загальний фонд 100000,00 грн.; 
Спеціальний фонд 22600,00 грн. 
Поточний ремонт приміщення 

управління фітосанітарної 
безпеки з опоряджувальними 
роботами, за адресою: місто 

Чернівці, вулиця Алма - 
Атинська, будинок 7, з 

урахуванням ДСТУ Б. Д. 1.1-
1:2013 “Правила визначення 

вартості будівництва”                                
(1 послуга)



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Поточний ремонт приміщення 
Кіцманського управління 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

45260000-7 - Покрівельні 
роботи та інші спеціалізовані 
будівельні роботи (45262630-

6 - Будування печей)

2240 90000
Спрощена 
закупівля

Липень 2021 рік

Загальний фонд; Поточний 
ремонт системи пічного опалення 

з подальшими 
опорядкжувальними роботами. За 

адресою м. Кіцмань, вулиця 
механізаторів ,8 а.  (1 послуга) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Поточний ремонт приміщення 
Кіцманського управління 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

45260000-7 - Покрівельні 
роботи та інші спеціалізовані 
будівельні роботи (45262630-

6 - Будування печей)

2240 90000

Спрощена 
закупівля 
повторне 

оголошення

Липень 2021 рік

Загальний фонд; Поточний 
ремонт системи пічного опалення 

з подальшими 
опорядкжувальними роботами. За 

адресою м. Кіцмань, вулиця 
механізаторів ,8 а.  (1 послуга) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Поточний ремонт приміщення 
Кіцманського управління 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

45260000-7 - Покрівельні 
роботи та інші спеціалізовані 
будівельні роботи (45262630-

6 - Будування печей)

2240 90000

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Вересень 2021 
рік

Загальний фонд; Поточний 
ремонт системи пічного опалення 

з подальшими 
опорядкжувальними роботами. За 

адресою м. Кіцмань, вулиця 
механізаторів ,8 а.   (1 послуга) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з технічного 
обслуговування транспортних 

засобів , що належать 
Головному управлінню 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

50110000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування 
мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання  
(50112200-5 - Послуги з 

технічного обслуговування 
автомобілів)

2240 95000
Спрощена 
закупівля

Лютий 2021 рік

Загальний фонд; Спеціальний 
фонд 74100; Для безпечного 
використання транспортних 

засобів , що належать Головному 
управлінню.                   (25 

послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з ремонту автомобіля, 
що належить Головному 

управлінню 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

50110000-9 - Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування 
мототранспортних засобів і 

супутнього обладнання  
(50112100-4 - Послуги з 

ремонту автомобілів)

2240 5990
Спрощена 
закупівля

Червень 2021 
рік

 Спеціальний фонд; Для 
безпечного використання 
транспортних засобів , що 

належать Головному управлінню.  
(1 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Технічна підтримка  
(постачання/передача оновлень 

програмного забезпечення) 
комп’ютерної програми 

«Програмний комплекс обліку 
ресурсів»

Єдиний закупівельний 
словник (CPV)ДК 021:2015: 

72250000-2 - Послуги, 
пов’язані із системами та 

підтримкою                      
(72253200-5 - Послуги з 

підтримки систем)

2240 17540

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Листопад 2021 
рік

Загальний фонд;                                 
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 
підрозділів  Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків              

(1 послуг) 



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Технічна підпримка 
програмного забезпечення з 

документообігу

Єдиний закупівельний 
словник (CPV)ДК 021:2015: 

72250000-2 - Послуги, 
пов’язані із системами та 

підтримкою                      
(72253200-5 - Послуги з 

підтримки систем)

2240 1030

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Листопад 2021 
рік

Загальний фонд;                                 
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 
підрозділів  Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків              

(12 послуг) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Консультативні послуги з 
питань обслуговування 

(супроводження) програмного 
забезпечення - комп’ютерної 

програми «Програмний 
комплекс обліку ресурсів»

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

72260000-5 - Послуги, 
пов’язані з програмним 

забезпеченням                     
(72261000-2 - Послуги з 

обслуговування програмного 
забезпечення)

2240 6990

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Листопад 2021 
рік

Загальний фонд;                                 
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 
підрозділів  Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків              

(10 послуг) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з системного 
супроводу програми 

«M.E.DOC»

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

72260000-5 - Послуги, 
пов’язані з програмним 

забезпеченням                     
(72261000-2 - Послуги з 

обслуговування програмного 
забезпечення)

2240 1700

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Травень 2021 
рік

Загальний фонд;                                 
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 
підрозділів  Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків              

(12 послуг) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з формування, 
перевірки та підтвердження 
чинності кваліфікованого 
сертифіката електронного 
підпису для можливості 

накладання підпису під час 
формування звітів

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

72260000-5 - Послуги, 
пов’язані з програмним 

забезпеченням                     
(72261000-2 - Послуги з 

обслуговування програмного 
забезпечення)

2240 166

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Липень 2021 рік

Загальний фонд;                                 
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 
підрозділів  Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків              

(1 послуг ЮО) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з формування, 
перевірки та підтвердження 
чинності кваліфікованого 
сертифіката електронного 
підпису для можливості 

накладання підпису під час 
формування звітів

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

72260000-5 - Послуги, 
пов’язані з програмним 

забезпеченням                     
(72261000-2 - Послуги з 

обслуговування програмного 
забезпечення)

2240 166

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Березень 2021 
рік

Спеціальний фонд;                                 
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 
підрозділів  Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків              

(1 послуг) 



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з формування, 
перевірки та підтвердження 
чинності кваліфікованого 
сертифіката електронного 
підпису для можливості 

накладання підпису під час 
формування звітів

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

72260000-5 - Послуги, 
пов’язані з програмним 

забезпеченням                     
(72261000-2 - Послуги з 

обслуговування програмного 
забезпечення)

2240 166

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Листопад2021 
рік

Спеціальний фонд;                                 
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 
підрозділів  Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків              

(1 послуг) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з технічного 
обслуговування комп’ютерного, 
периферійного обладнання, що 

належить Головному 
управлінню 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

50320000-4 Послуги з 
ремонту та технічного 

обслуговування персональних 
комп'ютерів                         

(50323100-6 - Технічне 
обслуговування 

комп’ютерних периферійних 
пристроїв)

2240 59772
Спрощен 
закупівля

Квітень 2021 рік

Загальний фонд;                                 
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 
підрозділів  Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків              

(240 послуг, 80 послуг) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Послуги зі страхування  водія

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-
66510000-8 Страхові послуги 

(66512100-3 Послуги зі 
страхування від нещасних 

випадків )

2240 102

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Грудень 2021 
рік

Загальний фонд;                            
Послуги зі страхування від 
нещасних випадків  водія 

Головного управління                         
(1 послуга)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Послуги зі страхування  водія

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-
66510000-8 Страхові послуги 

(66512100-3 Послуги зі 
страхування від нещасних 

випадків )

2240 102

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Грудень 2021 
рік

Загальний фонд;                            
Послуги зі страхування від 
нещасних випадків  водія 

Головного управління                         
(1 послуга)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги зі страхування 
орендованого майна

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-
66510000-8 Страхові послуги 

( 66515200-5 Послгуги зі 
страхування майна)

2240 0

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Березень 2021 
рік

Загальний фонд;                        
Послуги зі страхування від 

нещасних випадків  орендованих 
приміщень                                          
(1 послуга)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги зі страхування 
транспортних засобів Головного 

управління (14 авто)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-
66510000-8 Страхові послуги 

(66514110-0 Послуги зі 
страхування транспортних 

засобів )

2240 12549

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Листопад 2021 
рік 

Загальний фонд;                        
Послуги зі страхування від 

нещасних випадків  транспортних 
засобів Головного управління                                            

(1 послуга)



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з страхування 
спеціалізованих службових 

автомобілів Головного 
управління (3 авто)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-
66510000-8 Страхові послуги 

(66514110-0 Послуги зі 
страхування транспортних 

засобів )

2240 2347,38

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Березень  2021 
рік

Загальний фонд;                        
Послуги зі страхування від 

нещасних випадків  транспортних 
засобів, що належать Головному 

управлінню 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області                                            
(1 послуга)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Щоденний передвиїздний 
медичний огляд водіїв

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

85110000-3 Послуги 
лікувальних закладів та 

супутні послуги

2240 18000

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Квітень 2021 рік

Загальний фонд;                                 
Для можливості належного 
виконання покладених на 
працівників (водіїв) своїх 

обов'язків                                               
(12 послуг) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з обслуговування 
автоматичної пожежної 

сигналізації

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

75250000-3 Послуги 
пожежних і рятувальних 
служб         (75251110-4 - 

Послуги з протипожежного 
захисту)

2240 2400

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Лютий 2021 рік

Загальний фонд;                                 
Для забезпечення дотримання 
норм експлуатації приміщення 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області                             
(12 послуг) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з цілодобового 
централізованого пожежного 

нагляду та технічне 
обслуговування засобів 

автматизованої пожежної 
сигналізації

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

75250000-3 Послуги 
пожежних і рятувальних 

служб (75251110-4 - Послуги 
з протипожежного захисту)

2240 10200

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Лютий 2021 рік

Загальний фонд;                                 
Для забезпечення дотримання 
норм експлуатації приміщення 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області                             
(12 послуг) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з технічного 
обслуговування вогнегасників 

(35 одиниць)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

50610000-4 - Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування захисного 
обладнання

2240 2500

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Жовтень 2021 
рік

Загальний фонд;                                 
Для забезпечення дотримання 

норм експлуатації приміщення та 
норм з охорони праці працівників 

в приміщеннях Головного 
управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області                             

(1 послуга) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з охорони приміщень 
Головного управління за 

допомогою пульта 
централізованого 

спостереження 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

79710000-4 Охоронні послуги 
(79713000-5 - Послуги з 

охорони об’єктів та особистої 
охорони)

2240 13200

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Лютий 2021 рік

Загальний фонд;                                 
Для забезпечення дотримання 
норм експлуатації приміщення 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області                             
(12 послуг) 



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з охорони гаража 
Головного управління

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

79710000-4 Охоронні послуги 
(79713000-5 - Послуги з 

охорони об’єктів та особистої 
охорони)

2240 2220

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Лютий 2021 рік

Загальний фонд;                                 
Для забезпечення дотримання 
норм експлуатації приміщення 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області                             
(12 послуг) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з технічного 
обслуговування систем 

газопостачання та газового 
обладнання

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

50530000-9 Послуги з 
ремонту і обслуговування 

техніки (50531000-6 - 
Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 
неелектричної техніки)

2240 10684,31

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Жовтень  2021 
рік

Загальний фонд;                                 
Для забезпечення дотримання 
норм експлуатації приміщень 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області     по місту 
Чернівцях   ( 2 послуг) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги по виконанню робіт з 
технічного обслуговування 

димовентиляційних каналів у 
будинках

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

50530000-9 Послуги з 
ремонту і обслуговування 

техніки (50531000-6 - 
Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 
неелектричної техніки)

2240 957

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Вересень 2021 
рік

Загальний фонд;                                 
Для забезпечення підготовки 

приміщення Головного 
управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій област до 

опалювального сезону 2021 - 
2022 рр. та дотримання норм 
експлуатації приміщення  за 

адресою: місто Чернівці, вулиця 
Сторожинецька, будинок 115    (1 

послуг) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги по виконанню робіт з 
технічного обслуговування 

димовентиляційних каналів у 
будинках

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

50530000-9 Послуги з 
ремонту і обслуговування 

техніки (50531000-6 - 
Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 
неелектричної техніки)

2240 384

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Вересень 2021 
рік

Загальний фонд;                                 
Для забезпечення підготовки 

приміщення Головного 
управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій област до 

опалювального сезону 2021 - 
2022 рр. та дотримання норм 
експлуатації приміщення  за 

адресою: місто Чернівці, вулиця 
Степана Бандери, будинок, 6   (1 

послуг) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з повірки засобів 
вимірювальної техніки (ЗВТ)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

50530000-9 Послуги з 
ремонту і обслуговування 

техніки (50531000-6 - 
Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 
неелектричної техніки)

2240 392,81

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Вересень 2021 
рік

Загальний фонд;                                 
Для забезпечення підготовки 

приміщення Головного 
управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій област до 

опалювального сезону 2021 - 
2022 рр.   (1 послуг) 



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

. Послуги з технічного огляду 
лічильників

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

50410000-2 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування 
вимірювальних,випробувальн

их і контрольних приладів                   
(50411000-9 - Послуги з 

ремонту і технічного 
обслуговування 

вимірювальних приладів)

2240 17224,53

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Жовтень  2021 
рік

Спеціальний фонд;                                 
Для забезпечення дотримання 
норм експлуатації приміщення 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області                             
(6 послуг) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуга з проведення 
профілактичних вимірів опору 

ізоляції електромережі та 
електрообладнання

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 
71310000-4 - Консультаційні 
послуги у галузях інженерії 

та будівництва  (71317200-5 - 
Послуги у сфері охорони 
праці та техніки безпеки)

2240 8500

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Лютий 2021 рік

Спеціальний фонд;                                 
Для забезпечення дотримання 
норм експлуатації приміщення 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області                             
(1 послуга) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з перевірки справності 
систем блискавко захисту

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

50710000-5 - Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування електричного 
і механічного устаткування 

будівель  (50712000-9 - 
Послуги з ремонту і 

технічного обслуговування 
механічного устаткування 

будівель)

2240 4000

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Лютий 2021 рік

Спеціальний фонд;                                 
Для забезпечення дотримання 
норм експлуатації приміщення 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області                             
(1 послуг) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
вогнезахисної обробки 

дерев'яних конструкцій горища. 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 
71310000-4 - Консультаційні 
послуги у галузях інженерії 

та будівництва  (71317200-5 - 
Послуги у сфері охорони 
праці та техніки безпеки)

2240 40000

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Лютий 2021 рік

Спеціальний фонд;                                 
Для забезпечення дотримання 
норм експлуатації приміщення 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області. За адресою 
м. Чернівці, вулиця 
Сторожинецька,115                             

(1 послуга) 



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з виготовлення 
кошторисних документацій для 
поточних ремонтів приміщень. 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-
71240000-2 - Архітектурні, 
інженерні та планувальні 
послуги   (71246000-4 - 

Здійснення та 
документування необхідних 

будівельних розрахунків)

2240 23886

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Квітень 2021 рік

Спеціальний фонд;                                 
З метою визначення обсягів та 
вартості послуг з проведення 

запланованих поточних ремонтів 
приміщень Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області                               

(6 послуг) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуга з встановлення 
захисних засобів з контролю 

доступу автомобільного 
транспорту на службову 

територію (послуга з 
встановлення автоматичного 

шлагбаума при в'їзді на 
територію Головного 

управління)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

45230000-8 - Будівництво 
трубопроводів, ліній зв’язку 

та електропередач, шосе, 
доріг, аеродромів і 
залізничних доріг; 

вирівнювання поверхонь  ( 
45233294-6 - Встановлення 

дорожнього сигнального 
обладнання)

2240 22800

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Лютий 2021 рік

Спеціальний фонд;                                 
З метою дотримання норм 

охорони території Головного 
управління                                               
(1 послуга) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з встановлення системи 
контролю доступу до 
службових приміщень

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

51110000-6 - Послуги зі 
встановлення електричного 

обладнання                                   
( 51112200-2 - Послуги зі 

встановлення електричного 
контрольного обладнання)

2240 23475

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Лютий 2021 рік

Спеціальний фонд;                                 
Для встановлення на вхідні двері 

електронного замка з окремим 
доступом для кожного 

працівника Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій област                     
(1 послуга) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послги з відновлення елементів 
відео обладнання (систем 

відеоспостереження)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-
75120000-3 - Адміністративні 
послуги державних установ                                   

(75123000-4 - 
Адміністративні послуги у 

сфері житлового 
господарства)

2240 8477

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Серпень 2021 
рік

Спеціальний фонд;                                 
Для відновлення системи 

відеспостереження після вітрів та 
гроз, за адресою: місто Чернівці, 

вулиця Степана Бандери, будинок 
6                                                   (1 

послуга) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послги з відновлення елементів 
системи відеообладнання 

(відеоспостереження)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-
75120000-3 - Адміністративні 
послуги державних установ                                   

(75123000-4 - 
Адміністративні послуги у 

сфері житлового 
господарства)

2240 9198

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Серпень 2021 
рік

Спеціальний фонд;                                 
Для відновлення системи 

відеспостереження після вітрів та 
гроз, за адресою:                              
місто Чернівці, 

вулицяСторожинецька,             
будинок 115                                                               
(1 послуга) 



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з виготовлення 
технічної документації на 

земельні ділянки та 
приміщення. 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-
75120000-3 - Адміністративні 
послуги державних установ                                   

(75123000-4 - 
Адміністративні послуги у 

сфері житлового 
господарства)

2240 22349,58

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Квітень 2021 рік

Спеціальний фонд;                                 
Для приведення до належного 
порядку документації на право 

власності землі та приміщень, що 
належать Головному управлінню 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області                      

(10 послуг) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
випробувань та аналізу складу і 
чистоти нехарчової продукції на 

відповідність вимог 
нормативним документам

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

71610000-7 - Послуги з 
випробувань та аналізу 

складу і чистоти

2240 104514,42
Спрощена 
закупівля

Березень 2021 
рік

Загальний фонд;                                
Для забезпечення працівників 

управління захисту споживачів 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області на 2021 рік 
необхідними для виконання своїх 

завдань послугами                      
(29 послуг) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень 

сировини та готової продукції 
(молоко та молочна продукція в 

асортименті, м’ясо свинини, 
м’ясо яловичини, м’ясо птиці, 
м’ясо кроля, напівфабрикати, 

ковбасні вироби в асортименті, 
риба жива та рибна продукція в 

асортименті, яйця курячі, а 
також борошно, цукерки, 

мінеральна вода та хліб) під час 
здійснення планових заходів 
державного контролю (відбір 

зразків) суб’єктів господарської 
діяльності, що здійснюють 

виробництво та обіг харчових 
продуктів тваринного та 
рослинного походження

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 229878,62 Відкриті торги Лютий 2021 рік

Загальний фонд                 Під час 
здійснення державного контролю 

за дотриманням суб'єктами 
господарювання вимог щодо 

безпечності харчових продуктів 
та окремих показників якості 

(1571 послуг)



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень 

сировини та готової продукції 
(молоко та молочна продукція в 

асортименті, м’ясо свинини, 
м’ясо яловичини, м’ясо птиці, 
м’ясо кроля, напівфабрикати, 

ковбасні вироби в асортименті, 
риба жива та рибна продукція в 

асортименті, яйця курячі, а 
також борошно, цукерки, 

мінеральна вода та хліб) під час 
здійснення планових заходів 
державного контролю (відбір 

зразків) суб’єктів господарської 
діяльності, що здійснюють 

виробництво та обіг харчових 
продуктів тваринного та 
рослинного походження

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 229878,62 Відкриті торги

Березень 2021 
рік/для 

повторного 
оголошення

Загальний фонд               Під час 
здійснення державного контролю 

за дотриманням суб'єктами 
господарювання вимог щодо 

безпечності харчових продуктів 
та окремих показників якості, для 

повторного оголошення про 
відкриті торги (1571 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень 

сировини та готової продукції в 
асортименті відбір зразків під 
час здійснення позапланового 
заходу державного контролю 

суб'єктів господарської 
діяльності, що здійснюють 

виробництво, та обіг харчових 
продуктів тваринного 

походження

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 33196,66 Відкриті торги Лютий 2021 рік

Загальний фонд;                          
Під час здійснення державного 

контролю за дотриманням 
суб'єктами господарювання 

вимог щодо безпечності харчових 
продуктів та окремих показників 

якості  (246 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень 

сировини та готової продукції в 
асортименті відбір зразків під 
час здійснення позапланового 
заходу державного контролю 

суб'єктів господарської 
діяльності, що здійснюють 

виробництво, та обіг харчових 
продуктів тваринного 

походження

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 33196,66 Відкриті торги

Березень 2021 
рік/для 

повторного 
оголошення

Загальний фонд;                       Під 
час здійснення державного 
контролю за дотриманням 

суб'єктами господарювання 
вимог щодо безпечності харчових 
продуктів та окремих показників 

якості для повторного 
оголошення про відкриті торги 

(246 послуг)



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень 
готової продукції (масла 

солодковершкового) під час 
здійснення планових заходів 
державного контролю (відбір 

зразків) суб'єктів господарської 
діяльності, що здійснюють 

виробництво, та обіг харчових 
продуктів.

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 97920 Відкриті торги Лютий 2021 рік

Загальний фонд;                          
Під час здійснення державного 

контролю за дотриманням 
суб'єктами господарювання 

вимог щодо безпечності харчових 
продуктів та окремих показників 

якості  (64 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень 
готової продукції (масла 

солодковершкового) під час 
здійснення планових заходів 
державного контролю (відбір 

зразків) суб'єктів господарської 
діяльності, що здійснюють 

виробництво, та обіг харчових 
продуктів.

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 97920 Відкриті торги

Березень 2021 
рік/для 

повторного 
оголошення

Загальний фонд;                          
Під час здійснення державного 

контролю за дотриманням 
суб'єктами господарювання 

вимог щодо безпечності харчових 
продуктів та окремих показників 

якості для повторного 
оголошення про відкриті торги  

(64 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
інструментальних досліджень 

параметрів мікроклімату та 
інших фізичних факторів при 

здійсненні планових та 
позапланових заходів 

державного нагляду (контролю)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 180469,1 Відкриті торги
Травень 2021 

рік

Загальний фонд,                               
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 
населення (I лот-1440 послуг, II 
лот-80 послуг, III лот-10 послуг, 

IV лот-55 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
інструментальних досліджень 

параметрів мікроклімату та 
інших фізичних факторів при 

здійсненні планових та 
позапланових заходів 

державного нагляду (контролю)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 180469,1 Відкриті торги

Травень 2021 
рік/для 

повторного 
оголошення

Загальний фонд,                               
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 
населення (I лот-1440 послуг, II 
лот-80 послуг, III лот-10 послуг, 

IV лот-55 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
інструментальних досліджень 

параметрів мікроклімату та 
інших фізичних факторів при 

здійсненні планових та 
позапланових заходів 

державного нагляду (контролю)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 180469,1
Переговорна 

процедура
Червень 2021 

рік

 Загальний фонд,                             
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 
населення (I лот-1440 послуг, II 
лот-80 послуг, III лот-10 послуг, 

IV лот-55 послуг)



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень 

ґрунту з об’єктів 
навколишнього середовища під 

час проведення планових та 
позапланових заходів 

державного нагляду (контролю)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 9518,9 Відкриті торги
Травень 2021 

рік

          Загальний фонд,                  
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 

населення (I лот-90 послуг, II лот-
10 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень 

ґрунту з об’єктів 
навколишнього середовища під 

час проведення планових та 
позапланових заходів 

державного нагляду (контролю)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 9518,9 Відкриті торги

Червень 2021 
рік/для 

повторного 
оголошення

Загальний фонд,                               
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 

населення (I лот-90 послуг, II лот-
10 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень 

ґрунту з об’єктів 
навколишнього середовища під 

час проведення планових та 
позапланових заходів 

державного нагляду (контролю)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 9518,9
Переговорна 

процедура
Липень 2021 рік

Загальний фонд,                               
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 

населення (I лот-90 послуг, II лот-
10 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
вірусологічних досліджень 

питної води, ґрунту, змивів з 
об’єктів навколишнього 
середовища та харчових 

продуктів під час проведення 
планових та позапланових 

заходів державного нагляду 
(контролю)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 72901,4 Відкриті торги
Травень 2021 

рік

Загальний фонд,                                
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 

населення ( 440 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
вірусологічних досліджень 

питної води, ґрунту, змивів з 
об’єктів навколишнього 
середовища та харчових 

продуктів під час проведення 
планових та позапланових 

заходів державного нагляду 
(контролю)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 72901,4 Відкриті торги

Травень 2021 
рік/для 

повторного 
оголошення

Загальний фонд,                               
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 

населення ( 440 послуг)



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
вірусологічних досліджень 

питної води, ґрунту, змивів з 
об’єктів навколишнього 
середовища та харчових 

продуктів під час проведення 
планових та позапланових 

заходів державного нагляду 
(контролю)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 72901,4
Переговорна 

процедура
Червень 2021 

рік

Загальний фонд,                              
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 

населення ( 440 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень води 

водних об’єктів на території 
Чернівецької області (в тому 

числі з місць масового 
відпочинку населення)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 10520,7 Відкриті торги
Травень 2021 

рік

Загальний фонд,                               
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 
населення (I лот-105 послуг, II 

лот-15 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень води 

водних об’єктів на території 
Чернівецької області (в тому 

числі з місць масового 
відпочинку населення)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 10520,7 Відкриті торги

Червень 2021 
рік/для 

повторного 
оголошення

Загальний фонд,                               
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 
населення (I лот-105 послуг, II 

лот-15 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень води 

водних об’єктів на території 
Чернівецької області (в тому 

числі з місць масового 
відпочинку населення)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 10520,7
Переговорна 

процедура
Червень 2021 

рік

Загальний фонд,                        
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 
населення (I лот-105 послуг, II 

лот-15 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень 

питної води (централізованого 
та децентралізованого 

водопостачання) для здійснення 
планових та позапланових 

заходів державного нагляду 
(контролю) на відповідних 

об’єктах

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 571205,14 Відкриті торги
Квітень  2021 

рік

Загальний фонд,                                
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 
населення (I лот-5654 послуг, II 
лот-50 послуг, III лот-10 послуг)



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень 

питної води (централізованого 
та децентралізованого 

водопостачання) для здійснення 
планових та позапланових 

заходів державного нагляду 
(контролю) на відповідних 

об’єктах

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 571205,14 Відкриті торги 

Травень 2021 
рік /для 

повторного 
оголошення

Загальний фонд,                              
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 
населення (I лот-5654 послуг, II 
лот-50 послуг, III лот-10 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень 

питної води (централізованого 
та децентралізованого 

водопостачання) для здійснення 
планових та позапланових 

заходів державного нагляду 
(контролю) на відповідних 

об’єктах

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 571205,14
Переговорна 

процедура
Червень 2021 

рік

Загальний фонд,                              
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 
населення (I лот-5654 послуг, II 
лот-50 послуг, III лот-10 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень води 

басейнів під час здійснення 
планових та позапланових 

заходів державного нагляду 
(контролю)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 1833,95 Відкриті торги
Травень 2021 

рік

Загальний фонд,                              
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 

населення ( 20 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень води 

басейнів під час здійснення 
планових та позапланових 

заходів державного нагляду 
(контролю)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 1833,95 Відкриті торги

Червень 2021 
рік/для 

повторного 
оголошення

Загальний фонд,                               
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 

населення ( 20 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень води 

басейнів під час здійснення 
планових та позапланових 

заходів державного нагляду 
(контролю)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 1833,95
Переговорна 

процедура
Червень 2021 

рік 

Загальний фонд,                               
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 

населення ( 20 послуг)



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень 
санітарного стану об’єктів 

навколишнього середовища при 
здійсненні планових та 
позапланових заходів 

державного нагляду (контролю)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 204562 Відкриті торги Квітень 2021 рік

Загальний фонд,                              
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 
населення (I лот-3200 послуг, II 

лот-300 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень 
санітарного стану об’єктів 

навколишнього середовища при 
здійсненні планових та 
позапланових заходів 

державного нагляду (контролю)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 204562 Відкриті торги

Травень 2021 
рік/ для 

повторного 
оголошення

Загальний фонд,                               
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 
населення (I лот-3200 послуг, II 

лот-300 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень 
санітарного стану об’єктів 

навколишнього середовища при 
здійсненні планових та 
позапланових заходів 

державного нагляду (контролю)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 204562
Переговорна 

процедура
Червень 2021 

рік

Загальний фонд,                               
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 
населення (I лот-3200 послуг, II 

лот-300 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
радіологічних досліджень води 
питної та харчових продуктів

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 31155,5 Відкриті торги
Травень 2021 

рік

Загальний фонд,                             
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 

населення ( 80 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
радіологічних досліджень води 
питної та харчових продуктів

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 31155,5 Відкриті торги

Червень 2021 
рік / для 

повторного 
оголошення

Загальний фонд,                            
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 

населення ( 80 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
радіологічних досліджень води 
питної та харчових продуктів

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 31155,5
Переговорна 

процедура
Липень 2021 рік

Загальний фонд,                              
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 

населення ( 80 послуг)



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
обстеження декретованих 

контингентів та контактних осіб

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 2440,55 Відкриті торги
Травень 2021 

рік

Загальний фонд,                              
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 

населення (35  послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
обстеження декретованих 

контингентів та контактних осіб

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 2440,55 Відкриті торги

Червень 2021 
рік/для 

повторного 
оголошення

Загальний фонд,                             
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 

населення (35  послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
обстеження декретованих 

контингентів та контактних осіб

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 2440,55
Переговорна 

процедура
Липень 2021 рік 

Загальний фонд,                             
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 

населення (35  послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень 

харчових продуктів, готових 
страв та калорійності готових 

страв

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 182149,48 Відкриті торги
Травень 2021 

рік

Загальний фонд,                              
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 
населення (I лот-985 послуг, II 

лот-134 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень 

харчових продуктів, готових 
страв та калорійності готових 

страв

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 182149,48 Відкриті торги

Травень 2021 
рік / для 

повторного 
оголошення

Загальний фонд,                            
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 
населення (I лот-985 послуг, II 

лот-134 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень 

харчових продуктів, готових 
страв та калорійності готових 

страв

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 182149,48
Переговорна 

процедура
Червень 2021 

рік

Загальний фонд,                             
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 
населення (I лот-985 послуг, II 

лот-134 послуг)



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторно – 

інструментальних досліджень 
повітря атмосферного в 

населених пунктах та в закритих 
приміщеннях на об'єктах 

нагляду

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 58231,24 Відкриті торги
Травень 2021 

рік

Загальний фонд,                             
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 

населення (I лот-72 послуг, II лот-
90 послуг, III лот-30 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторно – 

інструментальних досліджень 
повітря атмосферного в 

населених пунктах та в закритих 
приміщеннях на об'єктах 

нагляду

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 58231,24 Відкриті торги

Червень 2021 
рік / для 

повторного 
оголошення

Загальний фонд,                            
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 

населення (I лот-72 послуг, II лот-
90 послуг, III лот-30 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторно – 

інструментальних досліджень 
повітря атмосферного в 

населених пунктах та в закритих 
приміщеннях на об'єктах 

нагляду

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 58231,24
Переговорна 

процедура
Липень 2021 рік 

Загальний фонд,                           
Під час здійснення державного 

нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства для 

забезпечення санітарного та 
епідеміологічного благополуччя 

населення (I лот-72 послуг, II лот-
90 послуг, III лот-30 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень 

сировини та готової продукції 
під час здійснення планових 

заходів державного контролю 
(відбір зразків) суб'єктів 

господарської діяльності, що 
здійснюють виробництво та обіг 
харчових продуктів тваринного 

та рослинного походження

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 302628 Відкриті торги
Травень 2021 

рік

Загальний фонд                               
Під час здійснення державного 

контролю за дотриманням 
суб'єктами господарювання 

вимог щодо безпечності харчових 
продуктів та окремих показників 

якості (1071 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень 

сировини та готової продукції 
під час здійснення планових 

заходів державного контролю 
(відбір зразків) суб'єктів 

господарської діяльності, що 
здійснюють виробництво та обіг 
харчових продуктів тваринного 

та рослинного походження

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 302628 Відкриті торги

Червень 2021 
рік / для 

повторного 
оголошення

Загальний фонд                                
Під час здійснення державного 

контролю за дотриманням 
суб'єктами господарювання 

вимог щодо безпечності харчових 
продуктів та окремих показників 

якості (1071 послуг)



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень 

сировини та готової продукції 
під час здійснення планових 

заходів державного контролю 
(відбір зразків) суб'єктів 

господарської діяльності, що 
здійснюють виробництво та обіг 
харчових продуктів тваринного 

та рослинного походження

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 302628
Переговорна 

процедура
Липень 2021 рік

Загальний фонд                                
Під час здійснення державного 

контролю за дотриманням 
суб'єктами господарювання 

вимог щодо безпечності харчових 
продуктів та окремих показників 

якості (1071 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень 
готової продукції (масла 

солодковершкового) під час 
здійснення планових заходів 
державного контролю (відбір 

зразків) суб'єктів господарської 
діяльності, що здійснюють 

виробництво, та обіг харчових 
продуктів.

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 58211,4 Відкриті торги
Травень 2021 

рік

Загальний фонд                              
Під час здійснення державного 

контролю за дотриманням 
суб'єктами господарювання 

вимог щодо безпечності харчових 
продуктів та окремих показників 

якості (39 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень 
готової продукції (масла 

солодковершкового) під час 
здійснення планових заходів 
державного контролю (відбір 

зразків) суб'єктів господарської 
діяльності, що здійснюють 

виробництво, та обіг харчових 
продуктів.

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 58211,4 Відкриті торги

Червень 2021 
рік / для 

повторного 
оголошення

Загальний фонд                             
Під час здійснення державного 

контролю за дотриманням 
суб'єктами господарювання 

вимог щодо безпечності харчових 
продуктів та окремих показників 

якості (39 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з проведення 
лабораторних досліджень 
готової продукції (масла 

солодковершкового) під час 
здійснення планових заходів 
державного контролю (відбір 

зразків) суб'єктів господарської 
діяльності, що здійснюють 

виробництво, та обіг харчових 
продуктів.

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71900000-7 - Лабораторні 
послуги

2240 58211,4
Переговорна 

процедура
Липень 2021 рік

Загальний фонд                              
Під час здійснення державного 

контролю за дотриманням 
суб'єктами господарювання 

вимог щодо безпечності харчових 
продуктів та окремих показників 

якості (39 послуг)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з обов'язкового 
особистого страхування 

працівників відомчої та місцевої 
пожежної охорони і членів 

добровільних пожежних дружин 
(команд). 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-
66510000-8 Страхові послуги 

(66512100-3 Послуги зі 
страхування від нещасних 

випадків)

2730 18060

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Листопад 2021 
рік

Спеціальний фонд;                                 
Для забезпечення дотримання 

норм експлуатації приміщень та 
дотримання положень охорони 

праці Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області                             
(1 послуг) 



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Послуги теплопостачання

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-
09320000-8 Пара, гаряча вода 

та пов'язана продукція 

2271 24700

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Лютий 2021 рік

Загальний фонд;                                 
Для забезпечення теплом 
приміщення Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області                             
(13,7 Гкал. ) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з централізованого 
водопостачання 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

41110000-3 - Питна вода
2272 3507,84

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Лютий 2021 рік

Загальний фонд; Спеціальний 
фонд 798,72; Для забезпечення 
водою приміщень Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області. За адресами  
Алма - Атинська, 7 С. Бандери, 6 

(240 м. куб. )

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з централізованого 
водопостачання 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

41110000-3 - Питна вода
2272 629,04

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Лютий 2021 рік

Загальний фонд;                                   
Для забезпечення водою 

приміщення Сокирянського 
районного управління Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області. За адресою 
м.Сокиряни, вул. Центральна, 67 

(24 м.куб.)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з централізованого 
водопостачання 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

41110000-3 - Питна вода
2272 240,12

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Жовтень  2021 
рік

Загальний фонд;                                   
Для забезпечення водою 

приміщення Сокирянського 
районного управління Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області. За адресою 
м.Сокиряни, вул. Центральна, 67 

(6 м.куб.)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з централізованого 
водопостачання 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

41110000-3 - Питна вода
2272 557,76

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Лютий 2021 рік

Загальний фонд;                                   
Для забезпечення водою 

приміщення Заставнівського 
районного управління Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області. За адресою 
м.Заставна, вул. Чорновола В.,2, 

(24 м.куб.)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з централізованого 
водовідведення 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

90430000-0 - Послуги з 
відведення стічних вод

2272 2076,48

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Лютий 2021 рік

Загальний фонд;  Для 
забезпечення водовідведенням 

приміщень Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області. За адресами  
Алма - Атинська, 7 С. Бандери, 6 

(240 м. куб. )



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з централізованого 
водовідведення 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

90430000-0 - Послуги з 
відведення стічних вод

2272 627,6

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Лютий 2021 рік

Загальний фонд;                                   
Для забезпечення 

водовідведенням приміщення 
Заставнівського районного 

управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області. За адресою 
м.Заставна, вул. Чорновола В.,2, 

(24 м.куб.)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Електрична енергія

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

09310000-5 Електрична 
енергія

2273 110661,55
Спрощена 
закупівля

Грудень 2020 
рік

Загальний фонд;                 
Спеціальний фонд  10661,55;                         
Для приміщень структурних 

підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області                      
48050 кВат./год, на 2021 рік

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з розподілу 
електричної енергії

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

65310000-9 - Розподіл 
електричної енергії

2273 21084,57

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Січень 2021 рік

 Спеціальний фонд;                  
Загальний фонд 1084,57                   

Для приміщень структурних 
підрозділів Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області                      

21084,57 кВат. (частково) на 
2021р

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з розподілу 
електричної енергії

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

65310000-9 - Розподіл 
електричної енергії

2273 1241,38

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Січень 2021 рік

 Загальний фонд;                       
Для приміщень структурних 

підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області                      
1140 кВат.  (частково) на 2021 рік

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з розподілу 
електричної енергії

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

65310000-9 - Розподіл 
електричної енергії

2273 27633,11

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Червень 2021 
рік

 Загальний фонд;                       
Для приміщень структурних 

підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області                      
23217 кВат.  (II річчя) на 2021 рік



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Постачання природного газу 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

09120000-6 Газове паливо 
(09123000-7 - Природний газ)

2274 151074
Спрощена 
закупівля

Січень 2021 рік

Загальний фонд;                                        
Для приміщень структурних 

підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області за адресами 
: місто Чернівці, вулиця 

Сторожинецька 115,  С.Бандери,6 
та місто Хотин, вулиця 

Вишнивецького,5 Б                    
15260 метр. куб. на 2021 рік

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Природний газ

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

09120000-6 Газове паливо 
(09123000-7 - Природний газ)

2274 42600
Спрощена 
закупівля

Вересень 2021 
рік

Загальний фонд;  Специальний 
фонд 12000;                                     

Для приміщень структурних 
підрозділів Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області за адресами 

: місто Чернівці, вулиця 
Сторожинецька 115,  С.Бандери,6 

та місто Хотин, вулиця 
Вишнивецького,5 Б                    

2359 метр. куб. на 2021 рік

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з розподілу 
природного газу 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

65210000-8 Розподіл газу
2274 35350,82

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Лютий 2021 рік

Загальний фонд;                                  
Для приміщень структурних 

підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області за адресами 
: місто Чернівці, вулиця 

Сторожинецька 115,  С.Бандери,6 
.(13696,71 м. куб. та 2460 м. куб.) 

на 2021 рік

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з розподілу 
природного газу 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

65210000-8 Розподіл газу
2274 5259,34

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Лютий 2021 рік

Спеціальний фонд;                       
Для приміщень структурних 

підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області за адресаою 
місто Хотин, вулиця 
Вишнивецького,5 Б                    

2403,69 м. куб. на 2021 рік

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Дрова (непромислового 
використання)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

03410000-7 - Деревина  
(03413000-8 - Паливна 

деревина)

2275 115331,7
Спрощена 
закупівля

Липень 2021 рік
Загальний фонд;                    

Спеціальний фонд 9000;                                    
(115,33  м.куб.) відмінила



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Дрова (непромислового 
використання)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

03410000-7 - Деревина  
(03413000-8 - Паливна 

деревина)

2275 122321,8
Спрощена 
закупівля

Червень 2021 
рік

Загальний фонд;                    
Спеціальний фонд 9000;                                    

(I лот - 20,3 м.куб., II лот - 14 
м.куб.,  III лот  - 15 м. куб.,  IV 
лот - 15 м.куб.,  V лот - 44,64 

м.куб., VI лот - 20 м.куб.) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Дрова (непромислового 
використання)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

03410000-7 - Деревина  
(03413000-8 - Паливна 

деревина)

2275 122321,8
Спрощена 

закупівля/повто
рне оголошення

Липень 2021 рік

Загальний фонд;                    
Спеціальний фонд 9000;                                    

(I лот - 20,3 м.куб., II лот - 14 
м.куб.,  III лот  - 15 м. куб.,  IV 
лот - 15 м.куб.,  V лот - 44,64 

м.куб., VI лот - 20 м.куб.) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Дрова (непромислового 
використання) для потреби 
Вижницького управління 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

03410000-7 - Деревина  
(03413000-8 - Паливна 

деревина)

2275 29232

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Липень 2021 рік

Загальний фонд;                                    
Для лота 1 закупівлі Дров 

(непромислового використання) 
для структурних підрозділів 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області., яка 

розбита на шість окремих частин 
(лотів), що двічі не відбулась 

(20,3 м.куб).

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Дрова (непромислового 
використання) для потреби 
Герцаївського управління 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

03410000-7 - Деревина  
(03413000-8 - Паливна 

деревина)

2275 12600

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Липень 2021 рік

Загальний фонд;                                    
Для лота 2 закупівлі Дров 

(непромислового використання) 
для структурних підрозділів 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області., яка 

розбита на шість окремих частин 
(лотів), що двічі не відбулась              

(14 м.куб.)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Дрова (непромислового 
використання) для потреби 

Сторожинецького управління 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

03410000-7 - Деревина  
(03413000-8 - Паливна 

деревина)

2275 17520

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Липень 2021 рік

Загальний фонд;                                     
Для лота 6 закупівлі Дров 

(непромислового використання) 
для структурних підрозділів 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області., яка 

розбита на шість окремих частин 
(лотів), що двічі не відбулась               

(20 м.куб.)



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Дрова (непромислового 
використання) для потреби 
Сокирянського управління 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

03410000-7 - Деревина  
(03413000-8 - Паливна 

деревина)

2275 36604,8

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Серпень 2021 
рік

Загальний фонд;                                     
Для лота 5 закупівлі Дров 

(непромислового використання) 
для структурних підрозділів 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області., яка 

розбита на шість окремих частин 
(лотів), що двічі не відбулась               

(44,64 м.куб.)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Дрова (непромислового 
використання) для потреби 
Путильського управління 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

03410000-7 - Деревина  
(03413000-8 - Паливна 

деревина)

2275 10965

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Вересень 2021 
рік

Загальний фонд;                                     
Для лота 4 закупівлі Дров 

(непромислового використання) 
для структурних підрозділів 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області., яка 

розбита на шість окремих частин 
(лотів), що двічі не відбулась               

(15 м.куб.)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Дрова (непромислового 
використання) для потреби 
Кельменецького управління 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

03410000-7 - Деревина  
(03413000-8 - Паливна 

деревина)

2275 11340

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Вересень 2021 
рік

Загальний фонд;                                     
Для лота 3 закупівлі Дров 

(непромислового використання) 
для структурних підрозділів 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області., яка 

розбита на шість окремих частин 
(лотів), що двічі не відбулась               

(14 м.куб.)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з вивозу твердих 
побутових відходів Сокиряни

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-
90510000-5 Утилізація сміття 

поводження зі сміттям ( 
90511100-3 - Послуги зі 
збирання сміття з урн і 

контейнерів у громадських 
місцях)

2275 568,3

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Лютий 2021 рік

Загальний фонд;                                   
Для забезпечення вивезення ТПС 

з приміщення Сокирянського 
районного управління Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області. За адресою 
м.Сокиряни, вул. Центральна, 67 

(2,82 м.куб.)



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуга з навчання, підвищення 
кваліфікації державних 
службовців Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області у 2021 
році

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

80570000-0 - Послуги з 
професійної підготовки у 

сфері підвищення 
кваліфікації

2282 157680
Спрощена 
закупівля

Липень 2021 рік

Спеціальний фонд;                       
Для професійного навчання 

державних службовців у 2021 
році, які мають набрати не менше 

одного кредиту ЄКТС за 
результатами професійного 

навчання протягом календарного 
року у межах виконання 

індивідуальних програм та 
підвищити кваліфікацію за 

загальними та/або спеціальними 
професійними (сертифікатними) 

програмами не рідше одного разу 
на три роки                                  (1 

послуга)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуга з навчання, підвищення 
кваліфікації державних 
службовців Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області у 2021 
році

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

80570000-0 - Послуги з 
професійної підготовки у 

сфері підвищення 
кваліфікації

2282 157680
Спрощена 

закупівля/повто
рне оголошення

Липень 2021 рік

Спеціальний фонд;                       
Для професійного навчання 

державних службовців у 2021 
році, які мають набрати не менше 

одного кредиту ЄКТС за 
результатами професійного 

навчання протягом календарного 
року у межах виконання 

індивідуальних програм та 
підвищити кваліфікацію за 

загальними та/або спеціальними 
професійними (сертифікатними) 

програмами не рідше одного разу 
на три роки                                  (1 

послуга)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуга з навчання, підвищення 
кваліфікації державних 
службовців Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області у 2021 
році

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

80570000-0 - Послуги з 
професійної підготовки у 

сфері підвищення 
кваліфікації

2282 157680

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Серпень 2021 
рік

Спеціальний фонд;                       
Для професійного навчання 

державних службовців у 2021 
році, які мають набрати не менше 

одного кредиту ЄКТС за 
результатами професійного 

навчання протягом календарного 
року у межах виконання 

індивідуальних програм та 
підвищити кваліфікацію за 

загальними та/або спеціальними 
професійними (сертифікатними) 

програмами не рідше одного разу 
на три роки                                  (1 

послуга)



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуга з встановлення та 
наладки засобу дистанційної 

передачі даних побутових 
лічильників газу 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-
45330000-9 - Водопровідні та 

санітарно-технічні роботи 
(45333000-0 - Встановлення 

газового обладнання)

2240 6158,64

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Липень 2021 рік

Загальний фонд;                                     
Для облаштування засобами 

дистанційної передачі даних з 
комерційного вузла обліку газу 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області. Керуючись 
пунктом 2 частини 7 статті 3 

Закону України «Про публічні 
закупівлі», відсутність 

конкуренції з технічних причин. 
АТ ОПЕРАТОР 

ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ 
СИСТЕМИ «ЧЕРНІВЦІГАЗ» , 

згідно з постановою 
Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання 
у сфері енергетики та 

комунальних послуг від 
29.06.2017 р №856, має право 
провадження господарської 

діяльності з розподілу 
природного газу на території 

міста Чернівці та Чернівецької 
області та є природнім 

монополістом, в тому числі на 
встановлення засобу дистанційної 

передачі даних чілильнику газу                                       
(1 послуга)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Виготовлення кошторисної 
документації для капітального 

ремонту покрівлі щитової, 
приміщення Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, 
центральний апарат

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 
71240000-2 - Архітектурні, 
інженерні та планувальні 

послуги                                   
(71246000-4 - Здійснення та 
документування необхідних 

будівельних розрахунків)

3132 250

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Вересень 2021 
рік

Спеціальний фонд;                       
Виготовлення кошторисних 

документацій для капітального 
ремонту покрівлі щитової, 

приміщення Головного 
управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, за адресою: 

Чернівецька область, місто 
Чернівці, вулиця Сторожинецька, 

будинок 115, з урахуванням 
ДСТУ Б. Д. 1.1-1:2013 “Правила 

визначення вартості будівництва”                           
(1 робота)



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Виготовлення кошторисної 
документації для капітального 
ремонту покрівлі приміщення 

Заставнівського управління 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 
71240000-2 - Архітектурні, 
інженерні та планувальні 

послуги                                   
(71246000-4 - Здійснення та 
документування необхідних 

будівельних розрахунків)

3132 1900

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Вересень 2021 
рік

Спеціальний фонд;                       
Виготовлення кошторисних 

документацій для капітального 
ремонту покрівлі приміщення 

Заставнівського управління 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, за адресою: 

Чернівецька область, 
Чернівецький район, місто 

Заставна, вулиця В. Чорновола, 
будинок 2 з урахуванням ДСТУ 

Б. Д. 1.1-1:2013 “Правила 
визначення вартості будівництва”                                  

(1 робота)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Виготовлення кошторисної 
документації для капітального 
ремонту системи опалення в 

приміщенні Управління 
фітосанітарної безпеки 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 
71240000-2 - Архітектурні, 
інженерні та планувальні 

послуги                                   
(71246000-4 - Здійснення та 
документування необхідних 

будівельних розрахунків)

3132 850

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Вересень 2021 
рік

Спеціальний фонд;                       
Виготовлення кошторисних 

документацій для капітального 
ремонту системи опалення в 

приміщенні Управління 
фітосанітарної безпеки 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, за адресою: 

місто Чернівці, вулиця Алма – 
Атинська, будинок 7, з 

урахуванням ДСТУ Б. Д. 1.1-
1:2013 “Правила визначення 

вартості будівництва”                                    
(1 робота)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Електрична енергія

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

09310000-5 Електрична 
енергія

2273 76317,69
Спрощена 
закупівля

Вересень 2021 
рік

Загальний фонд 50000; 
Спеціальний фонд;                                   

Для забезпечення приміщень 
структурних підрозділів 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області 

електричною енергією на 2021 
рік   (21847 кВат)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Дрова (непромислового 
використання)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

03410000-7 - Деревина  
(03413000-8 - Паливна 

деревина)

2275 49338,8
Спрощена 
закупівля

Вересень 2021 
рік

        Спеціальний фонд;                                    
(I лот - 25,78 м.куб., II лот - 14 ,88 

м.куб.) 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Дрова (непромислового 
використання)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

03410000-7 - Деревина  
(03413000-8 - Паливна 

деревина)

2275 49338,8

Спрощена 
закупівля 
повторне 

оголошення

Жовтень 2021 
рік

        Спеціальний фонд;                                    
(I лот - 25,78 м.куб., II лот - 14 ,88 

м.куб.) 



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Дрова (непромислового 
використання) для потреби 

Глибоцького управління 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області та 

Управління фітосанітарної 
безпеки Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

03410000-7 - Деревина  
(03413000-8 - Паливна 

деревина)

2275 28358

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Жовтень2021 
рік

    Спеціальний фонд;                                     
лот 1 - 25,78 м.куб. частина 

заківлі 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Дрова (непромислового 
використання) для потреби 
Кіцманського  управління 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

03410000-7 - Деревина  
(03413000-8 - Паливна 

деревина)

2275 20980.80

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Жовтень2021 
рік

    Спеціальний фонд;                                     
лот 2 - 14,88  м.куб. частина 

заківлі 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Капітальний ремонт покрівлі 
щитової, приміщення 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, 
центральний апарат

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

45450000-6 - Інші 
завершальні будівельні 
роботи ( 45453000-7 - 
Капітальний ремонт і 

реставрація)

3132 49742

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Вересень 2021 
рік

Спеціальний фонд;                       
Капітальний ремонт покрівлі 

щитової, приміщення Головного 
управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, за адресою: 

Чернівецька область, місто 
Чернівці, вулиця Сторожинецька, 

будинок 115, з урахуванням 
ДСТУ Б. Д. 1.1-1:2013 “Правила 

визначення вартості 
будівництва”.                               (1 

робота)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Капітальний ремонт системи 
опалення в приміщенні 

управління фітосанітарної 
безпеки Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

45450000-6 - Інші 
завершальні будівельні 
роботи ( 45453000-7 - 
Капітальний ремонт і 

реставрація)

3132 139428
Спрощена 
закупівля

Вересень 2021 
рік

Спеціальний фонд;                       
Капітальний ремонт системи 

опалення в приміщенні 
управління фітосанітарної 

безпеки Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, за адресою: 
місто Чернівці, вулиця Алма - 

Атинська, будинок 7, з 
урахуванням ДСТУ Б. Д. 1.1-
1:2013 “Правила визначення 

вартості будівництва”.                               
(1 робота)



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Капітальний ремонт покрівлі 
приміщення Заставнівського 

управління Головного 
управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

45450000-6 - Інші 
завершальні будівельні 
роботи ( 45453000-7 - 
Капітальний ремонт і 

реставрація)

3132 294608
Спрощена 
закупівля

Вересень 2021 
рік

Спеціальний фонд;                       
Капітальний ремонт покрівлі 
приміщення Заставнівського 

управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, за адресою: 
Чернівецька область, 

Чернівецький район, місто 
Заставна, вулиця В. Чорновола, 
будинок 2, з урахуванням ДСТУ 

Б. Д. 1.1-1:2013 “Правила 
визначення вартості 

будівництва”.                                             
(1 робота)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Природний газ

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

09120000-6 Газове паливо 
(09123000-7 - Природний газ)

2274 42600
Спрощена 
закупівля

Жовтень 2021 
рік

Загальний фонд;  Специальний 
фонд 12000;                                     

Для приміщень структурних 
підрозділів Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області за адресами 

: місто Чернівці, вулиця 
Сторожинецька 115,  С.Бандери,6 

та місто Хотин, вулиця 
Вишнивецького,5 Б                    

1250 метр. куб. на 2021 рік

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Технічний нагляд за 
виконанням робіт по об’єкту 

«Капітальний ремонт покрівлі 
щитової, приміщення 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, 

центральний апарат, код ДК 021-
2015 (CPV) 45450000-6 - Інші 

завершальні будівельні роботи ( 
45453000-7 - Капітальний 

ремонт і реставрація)»

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

71520000-9- послуги з 
нагляду за виконанням 

будівельних робіт.

3132 746,13

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Жовтень 2021 
рік

 Специальний фонд ;                                     
Технічний нагляд за виконанням 

робіт по об'єкту "Капітальний 
ремонт покрівлі щитової, 
приміщення Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, за адресою: 
Чернівецька область, місто 

Чернівці, вулиця Сторожинецька, 
будинок 115, з урахуванням 

ДСТУ Б. Д. 1.1-1:2013 “Правила 
визначення вартості будівництва” 

(1 робота)



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Технічний нагляд за 
виконанням робіт по об’єкту 

«Капітальний ремонт системи 
опалення в приміщенні 

управління фітосанітарної 
безпеки Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, код ДК 

021-2015 (CPV) - 45450000-6 - 
Інші завершальні будівельні 

роботи, (45453000-7 - 
Капітальний ремонт і 

реставрація)»

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

71520000-9- послуги з 
нагляду за виконанням 

будівельних робіт.

3132 2091,42

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Жовтень 2021 
рік

 Специальний фонд ;                                     
Технічний нагляд за виконанням 

робіт по об'єкту "Капітальний 
ремонт  системи опалення в 

приміщенні управління 
фітосанітарної безпеки 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, за адресою: 

місто Чернівці, вулиця Алма - 
Атинська, будинок 7, з 

урахуванням ДСТУ Б. Д. 1.1-
1:2013 “Правила визначення 

вартості будівництва” (1 робота)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Технічний нагляд за 
виконанням робіт по об'єкту 

"Капітальний ремонт покрівлі 
приміщення Заставнівського 

управління Головного 
управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, код ДК 

021-2015 (CPV) - 45450000-6 - 
Інші завершальні будівельні 

роботи, (45453000-7 - 
Капітальний ремонт і 

реставрація)"

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

71520000-9- послуги з 
нагляду за виконанням 

будівельних робіт.

3132 3253,49

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Жовтень 2021 
рік

 Специальний фонд ;                                     
Технічний нагляд за виконанням 

робіт по об'єкту "Капітальний 
ремонт покрівлі приміщення 
Заставнівського управління 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, код ДК 021-
2015 (CPV) - 45450000-6 - Інші 
завершальні будівельні роботи, 

(45453000-7 - Капітальний 
ремонт і реставрація)", за 

адресою: Чернівецька область, 
Чернівецький район, місто 

Заставна, вулиця В. Чорновола, 
будинок 2, з урахуванням ДСТУ 

Б. Д. 1.1-1:2013 “Правила 
визначення вартості будівництва” 

(1 робота)



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з виготовлення 
технічної документації для 

під’єднання до мережі (врізки в 
мережу водопостачання, 

водовідведення)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

71350000-6 - Науково-
технічні послуги в галузі 

інженерії                                  
( 71356400-2 - Послуги з 
технічного планування)

2240 310,53

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Жовтень 2021 
рік

 Специальний фонд ;                                     
Виготовлення технічної 

документації для врізки в мережу 
( водопостачання, 

водовідведення), для приміщення 
Хотинського управління 

Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області за адресою: 
60000, Україна, Чернівецької 
області, Дністровський район, 

місто Хотин, вулиця 
Вишневецького, будинок 5-Б.     

(1 послуга)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з під’єднання до 
мережі (врізки до 
водопостачання, 
водовідведення)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-
75120000-3 - Адміністративні 
послуги державних установ                                   

2240 329,89

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Жовтень 2021 
рік

 Специальний фонд ;                                     
Врізка в мережу ( 

водопостачання, водовідведення), 
для приміщення Хотинського 

управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області за адресою: 
60000, Україна, Чернівецької 
області, Дністровський район, 

місто Хотин, вулиця 
Вишневецького, будинок 5-Б      

(1 послуга)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги зі створення систем 
антивірусного захисту

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 
72220000-3 - Консультаційні 
послуги з питань систем та з 

технічних питань                                  

2240 18525

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Листопад 2021 
рік

 Специальний фонд ;                                     
Закупівля послуги зі створення 
систем антивірусного захисту 

здійснюється на базі програмного 
продукту "Zillya Антивірус для 

бізнесу" для створення 
комплексної системи захисту 

інформації  (1 послуга)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуга із внесення поточних 
змін та виготовлення технічного 

паспорту на будівлю 

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-  
71240000-2 - Архітектурні, 
інженерні та планувальні 

послуги                                  

2240 4732,52

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Листопад2021 
рік

 Специальний фонд ;                                     
Закупівля послуги здійснюється 

для будівні, що належить 
Головному управлінню 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області за адресою: 

Чернівецька область, 
Дністровський район, село 

Романківці, вулиця Івасюка,1               
(1 послуга)



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуга із внесенням 
технічного паспорту на будівлю 
в Єдину державну електронну 
систему у сфері будівництва

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-  
71240000-2 - Архітектурні, 
інженерні та планувальні 

послуги                                 

2240 1200

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Листопад 2021 
рік

 Специальний фонд ;                                     
Закупівля послуги здійснюється 

для будівні, що належить 
Головному управлінню 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області за адресою: 

Чернівецька область, 
Дністровський район, село 

Романківці, вулиця Івасюка,1               
(1 послуга)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з сервісного 
обслуговування газового котла

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-  

 50530000-9 - Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування техніки ( 
50531000-6 - Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування 
неелектричної техніки)                               

2240 1700

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Листопад 2021 
рік

 Специальний фонд ;                                     
Послуги з сервісного 

обслуговування газового котла 
для приміщення Хотинського 

управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області з метою 
підготовки до початку 

опалювального сезону за 
адресою: Чернівецька область, 

місто Хотин вулиця 
Вишневецького, будинок 5-Б            

(1 послуга)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з відновлення 
системного блоку (заміні 

покращеної матеріальної плати 
та блоку живлення)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-  

 50320000-4 - Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування персональних 
комп’ютерів (50322000-8 - 

Послуги з технічного 
обслуговування персональних 

комп’ютерів)                              

2240 3000

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Листопад 2021 
рік

 Загальний фонд;                                   
Для забезпечення працівників 

структурних підрозділів 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області неодхідним 

обладнанням.  (1 послуга)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Представницьки картки в 
твердій глянцевій ламінації 

(бейджик)

Єдиний закупвельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

30190000-7 Офісне 
устаткування та приладдя 

різне

2210 460

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Листопад 2021 
рік

Загальний фонд;                                 
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 
підрозділів Управління 
фітосанітарної безпеки 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області, необхідним 
обладнанням під час виконання 

своїх обов'язків, під час 
виконання своїх обов'язків, 
необхідним канцелярським 

приладдям.                                           
(23 штук) 



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з технічного 
обслуговування систем 

газопостачання та газового 
обладнання

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-  

 50530000-9 - Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування техніки ( 
50531000-6 - Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування 
неелектричної техніки)                               

2240 3092,35

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Листопад 2021 
рік

 Специальний фонд ;                                     
Для забезпечення дотримання 
норм експлуатації приміщення 

Хотинського управління 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області за адресою: 
Чернівецька область, місто Хотин 
вулиця Вишневецького, будинок 

5-Б    (1 послуга)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Електрична енергія

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

09310000-5 Електрична 
енергія

2273 11294,8

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Листопад 2021 
рік

Спеціальний фонд;                                   
Для забезпечення приміщень 

структурних підрозділів 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області 

електричною енергією на 2021 
рік   (2621 кВат)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з страхування 
спеціалізованих транспортних 
засобів Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

09310000-5 Електрична 
енергія

2240 3540

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Листопад 2021 
рік

Загальний фонд;                                
Для страхування спеціалізованих 
транспортних засобів Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, в кількості 
4 авто  (1 послуга)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Рекуператор повітря

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

44620000-2 - Радіатори і 
котли для систем 

центрального опалення та їх 
деталі ( 44622100-7 - 

Обладнання для рекуперації 
тепла)

3110 7900

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Грудень 2021 
рік

Спеціальний фонд;                              
Для дотримання норм охорони 

праці та забезпечення циркуляції 
повітря і зниження вологості у 
кабінеті приміщення Головного 

управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області (апарат)                
(1 штука)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Обладнання до мережі

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

32420000-3 - Мережеве 
обладнання

2210 5300

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Грудень 2021 
рік

Загальний фонд;                              
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 

підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків, 

необхідним приладдям, 
обладнання та інвентарем                

(6 номенклатур)



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Відеореєстратор

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 
32330000-5 - Апаратура для 
запису та відтворення аудіо - 
та відеоматеріалу (32333200-

8 - Камкодери)

3110 196560

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Грудень 2021 
рік

Спеціальний фонд;                              
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 

підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків, 

необхідним приладдям, 
обладнання та інвентарем                

( 26 штук)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Конверти

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

30190000-7 - Офісне 
устаткування та приладдя 

різне (30199230-1 - Конверти)

2210 2800

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Грудень 2021 
рік

Спеціальний фонд;                              
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 

підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків, 

необхідним приладдям, 
обладнання та інвентарем                

( 1200 штук)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги по проведенню 
навчання та перевірці знань з 

питань охорони праці у 
посадової особи з видачею 

посвідчення

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

80550000-4 - Послуги з 
професійної підготовки у 

сфері безпеки 

2282 1426,79

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Грудень 2021 
рік

Спеціальний фонд;                              
На виконання вимог Закону 

України «Про охорону праці» - 
посадові особи, діяльність яких 

пов’язана з організацією 
безпечного ведення роботи, 
повинні пройти навчання та 

перевірки знань з питань охорони 
праці у посадової особи з 

видачею посвідчення, для двох 
осіб   ( 1 послуга)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги по проведенню 
навчання та перевірці знань з 

питань охорони праці у 
посадової особи з видачею 

посвідчення

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

80550000-4 - Послуги з 
професійної підготовки у 

сфері безпеки 

2282 12176,7

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Грудень 2021 
рік

Спеціальний фонд;                              
На виконання вимог Закону 

України «Про охорону праці» - 
посадові особи, діяльність яких 

пов’язана з організацією 
безпечного ведення роботи, 
повинні пройти навчання та 

перевірки знань з питань охорони 
праці у посадової особи з 
видачею посвідчення, для 

вісімнадцять осіб                                       
( 1 послуга)



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з страхування 
орендованого майна

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

66510000-8 - Страхові 
послуги ( 66515000-3 - 

Послуги зі страхування від 
шкоди чи збитків)

2240 274,26

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Грудень 2021 
рік

Загальний фонд;                              
Закупівля проводиться з метою 

дотримання встановлених вимог 
в договорі оренди                                  

( 1 послуга)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Комутатор

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

32540000-0 - Комутаційні 
щити ( 32546100-3 - Цифрові 

комутатори)

2210 1770

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Грудень 2021 
рік

Загальний фонд;                              
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 

підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків, 

необхідним приладдям, 
обладнання та інвентарем                                

( 2 штуки)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Блок безперебійного живлення

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 
31440000-2 - Акумуляторні 

батареї

2210 15230

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Грудень 2021 
рік

Загальний фонд;                              
Для забезпечення потреби 
працівників структурних 

підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків, 

необхідним приладдям, 
обладнання та інвентарем                                  

( 6 штук)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з розподілу 
електричної енергії

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

65310000-9 - Розподіл 
електричної енергії

2273 14125,38

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Грудень 2021 
рік

Спеціальний фонд;                              
Для забезпечення приміщень 

структурних підрозділів 
Головного управління 

Держпродспоживслужби в 
Чернівецькій області додатковим 

обсягом послуг з розподілу 
електричної енергії на 2021 рік                                  

( 11868 кВт)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з відновлення 
елементів системи 
відеообладнання 

(відеоспостереження)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

50340000-0 - Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування 
аудіовізуального та 

оптичного обладнання 
(50343000-1 - Послуги з 

ремонту і технічного 
обслуговування 

відеообладнання)

2240 7126

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Грудень 2021 
рік

Спеціальний фонд 6542,55; 
Загальний фонд 583,45                              

Через погодні умови, негоду , 
було пошкоджено систему 

відеоспостереження, за адресою: 
місто Чернівці, вулиця Алма - 

Атинська, будинок 7                             
( 1 послуга)



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги у сфері локальних 
мереж (відновлення локальних 

мереж інтернет – зв’язку)

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-
72710000-0 - Послуги у сфері 

локальних мереж

2240 720

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Грудень 2021 
рік

Спеціальний фонд 5,00; 
Загальний фонд 715,00;                              

Для забезпечення потреби 
працівників структурних 

підрозділів Головного управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області, під час 
виконання своїх обов'язків, 

необхідним приладдям, 
обладнання та інвентарем                           

( 1 послуга)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Товари господарського 
призначення

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 

39220000-0 - Кухонне 
приладдя, товари для дому та 
господарства і приладдя для 

закладів громадського 
харчування

2210 8070

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Грудень 2021 
рік

Спеціальний фонд; Загальний 
фонд; Закупівля проводиться з 

метою облаштування приміщення 
приймальні Головного 

управління після проведеного 
ремонту ( сервіз для чаю, набір 
склянок для води, набір чайних 

ложок, відро для сміття з 
педаллю, таця, дозатор для 

рідкого мила)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Вішалка - стійка для одягу

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

39150000-8 - Меблі та 
приспособи різні 

2210 680

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Грудень 2021 
рік

Спеціальний фонд;                               
Закупівля проводиться з метою 

облаштування приміщення 
приймальні Головного 

управління після проведеного 
ремонту.  ( 1 штука)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813  Автоматична сушарка для рук

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015-

39710000-2 - Електричні 
побутові прилади 

3110 13450

Закупівля без 
використання 
електронної 

системи 
закупівель

Грудень 2021 
рік

Спеціальний фонд;                              
Закупівля проводиться з метою 

облаштування приміщення 
Головного управління після 

проведеного ремонту.                         
( 1 штука)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Природний газ

Єдиний закупівельний 
словник (CPV) ДК 021:2015- 
09120000-6 - Газове паливо 

(09123000-7 - Природний газ)

2274 283735,56
Переговорна 

процедура
Листопад  2021 

рік

69535,56 - на 2021 рік та 
214200,00 - згідно закладеного 

бюджету на 2022 рік.  Закупівля 
згідно Мемурандуму та в зв'язку з 
настанням надзвичайної ситуації. 

(17,140 тис. куб.метр)


