
ПРОТОКОЛ 
№ 15 від 18 березня 2021 р.

засідання тендерного комітету 
Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області 

Прийняття рішення про проведення процедури відкритих торгів

ПРИСУТНІ :
Члени тендерного комітету: Сиченко В.І., Хитрук В.О., Жилінська К.О., Пінчук Н.Ю., 
Рудзевич A.B.. Подобій О.В.. Юзепольський Є.О.

ВІДСУТНІ
Стадник О.С. -  перебуває у відпустці;
Федоришин Ю.А. -  перебуває у відпустці;

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Затвердження Річного плану закупівель на 2021 рік (зі змінами), інші організаційні 

питання.

2. Обговорення питання щодо підготовки та затвердження проведення процедури 
«Відкриті торги» на закупівлю Послуг з технічного огляду та випробувань (проведення 
незалежної експертизи (випробувань) в ході здійснення державного нагляду (контролю) 
за дотриманням законодавства про захист прав споживачів та державного ринкового 
нагляду) за кодом ДК 021:2015 -  71630000-3 -  Послуги з технічного огляду та 
випробувань.

ПО ПЕРШОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:
Голову тендерного комітету Сиченко В.І., який повідомив, що є необхідність у закупівлі 

Послуг з технічного огляду та випробувань (проведення незалежної експертизи 
(випробувань) в ході здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням 
законодавства про захист прав споживачів та державного ринкового нагляду).

Секретаря тендерного комітету Жилінську К.О., яка повідомила, що така закупівля не 
була внесена до річного плану закупівель, тому є необхідність відобразити їх у Річному плані 
закупівель на 2021 рік (зі змінами).

Найменування
Кількість

Очікувана 
вартість 

(ціна, грн.)

Код ДК 021- 
2015 (CPV)

Послуг з технічного огляду та випробувань (проведення незалежної експертизи 
(випробувань) в ході здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням 

законодавства про захист прав споживачів та державного ринкового нагляду)
Лот 1 -  Послуги з дослідження нехарчової 
продукції -  «З'єднувальні та 
електроустановлювані вироби, вимикачі та 
шнури армовані для побутових потреб»

приблизно
7

дослідження
94 755,00

71630000-3Лот 2 -  Послуги з дослідження нехарчової 
продукції -  «Іграшки»

приблизно
14

досліджень
49 000,00

Лот 3 -  Послуги з дослідження нехарчової 
продукції -  «Нафтопродукти (бензин, дизельне 
паливо)»

приблизно
51

досліджень
142 800,00



Також, секретар тендерного комітету надала на розгляд та затвердження проект Річного 
плану закупівель на 2021 рік (зі змінами) з визначеними кодами класифікатору.

Члени тендерного комітету розглянули Річний план закупівель на 2021 рік (зі змінами) 
та погодились без зауважень його затвердити.

ГОЛОСУВАЛИ:
За: Сиченко В.І., Хитрук В.О., Жилінська К.О., Пінчук Н.Ю., Рудзевич A.B.. Подобій О.В., 
Юзепольський Є.О.
Проти: - 
Утримались:-

ПО ДРУГОМУ ПИТАННЮ СЛУХАЛИ:
Голову тендерного комітету Сиченко В.І., який повідомив, що надійшла службова 

записка від т.в.о. начальника управління захисту споживачів -  Білик Ю.В. в якій вона 
просить тендерний комітет провести «Відкриті торги» на закупівлю Послуг з технічного 
огляду та випробувань (Проведення незалежної експертизи (випробувань) в ході здійснення 
державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист прав 
споживачів та державного ринкового нагляду) за наступними лотами:

Лот 1 -  Послуги з дослідження нехарчової продукції -  «З'єднувальні та 
електроустановлювані вироби, вимикачі та шнури армовані для побутових потреб»;

Лот 2 -  Послуги з дослідження нехарчової продукції -  «Іграшки»;
Лот 3 -  Послуги з дослідження нехарчової продукції -  «Нафтопродукти (бензин, 

дизельне паливо)».

ГОЛОСУВАЛИ:
За: Сиченко В.І., Хитрук В.О., Жилінська К.О., Пінчук Н.Ю., Рудзевич A.B., Подобій О.В., 
Юзепольський Є.О., Федоришин Ю.А.
Проти: - 
Утримались:-

ВИРІШИЛИ:
1. Затвердити Річний план закупівель на 2021 р. зі змінами. Секретарю тендерного 

комітету Жилінській К.О. доручити оприлюднити такі зміни в електронній системі 
закупівель Прозоро відповідно вимог Закону.

2. Затвердити запропоновану процедуру відкритих торгів на закупівлю Послуг з технічного 
огляду та випробувань (Проведення незалежної експертизи (випробувань) в ході 
здійснення державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про захист 
прав споживачів та державного ринкового нагляду) за наступними лотами:
Лот 1 -  Послуги з дослідження нехарчової продукції -  «З'єднувальні та 
електроустановлювані вироби, вимикачі та шнури армовані для побутових потреб»;
Лот 2 -  Послуги з дослідження нехарчової продукції -  «Іграшки»;
Лот 3 -  Послуги з дослідження нехарчової продукції -  «Нафтопродукти (бензин, 
дизельне паливо)».



СКЛАД ТЕНДЕРНОГО КОМІТЕТУ

Хитрук В. О

Пінчук Н.Ю.

начальник управління державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства 
Головного управління;

заступник начальника відділу економічної 
діяльності Управління економіки,
бухгалтерського обліку та звітності Головного 
управління;

Стадии к О. С.

Федоришин Ю.А.

(перебуває
відпустці)

(перебуває
відпустці)

у начальник відділу правового 
Головного управління;

забезпечення

у заступник начальника управління -  начальник 
відділу ринкового нагляду Управління захисту 
споживачів Головного управління;

заступник начальника управління -  начальник 
відділу інформаційних технологій та зв ’язків з 
громадськістю Управління організаційно- 
господарського забезпечення Головного 
управління;

начальник
господарського
управління;

управління
забезпечення

організаціино- 
Головного

завідувач сектору з питань запобігання корупції 
Головного управління;

головний спеціаліст відділу бухгалтерського 
обліку та звітності Управління економіки, 
бухгалтерського обліку та звітності Головного 
управління -  секретар тендерного комітету.

Голова тендерного комітету -
заступник начальника Головного управління 
Держпродспоживслужби у Вінницькій області В.ї. Сиченко



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ 
З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ 

ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ 
Держпродспоживслужба

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Максимовича, 19, м. Вінниця, 21036, 
тел. (0432) 65-88-00, факс (0432) 57-03-01 

E-mail: info@vingudpss.gov.ua, 
сайт: www.vingudpss.gov.ua, 

код згідно ЄДРПОУ 40310643

STATE SERVICE OF UKRAINE 
ON FOOD SAFETY 

AND CONSUMER PROTECTION 
SSUFSCP

MAIN ADMINISTRATION 
OF SSUFSCP 

ЕЧ VINNYTSIA REGION

19, Maksymovycha str., Vinnytsia, 21036, 
phone: (0432) 65-88-00, fax: (0432) 57-03-01 

E-mail: info@vingudpss.gov.ua,
WEB: www.vingudpss.gov.ua, 

код згідно ЄДРПОУ 40310643

Голові тендерного комітету 
Головного управління 
Держпродспоживслужби у 

г {ум- . Вінницькій області

СЛУЖБОВА ЗАПИСКА

Для здійснення дієвих перевірок з ринкового нагляду та захисту споживачів на території 
Вінниці та Вінницької області, прошу Вас провести тендерні процедури «Відкриті торги» по 
закупівлі послуг з проведення лабораторних досліджень для Управління захисту споживачів 
по наступним лотам:

1. Послуги з дослідження нехарчової продукції -  «З'єднувальні та електроустановлюючі 
вироби, вимикачі та шнури армовані для побутових потреб».

2.Послуги з дослідження нехарчової продукції -  «Іграшки».
3.Послуги з дослідження нехарчової продукції -  «Нафтопродукти (бензин, дизельне 

паливо)».

Додатки:_ арк.

ІІС 3-  J O t! }

Т. в. о. начальника управління 
Захисту споживачів

Гетьман А. О.

Юлія Василівна БІЛИК

UB Головне управління
Держпродспоживслужби у 

Вінницькій області 
№03-7.4/682/21 від 

18.03.2021
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