
Найменування замовника
Код згідно 
ЄДРПОУ 
замовника

Конкретна назва 
предмета закупівлі

Коди та назви 
відповідних 

класифікаторів 
предмета закупівлі (за 

наявності)

Код згідно 
КЕКВ (для 
бюджетних 

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 Журнали реєстрації

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-22810000-1 
Паперові чи картонні 
реєстраційні журнали 

2210 10648

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року
22810000-1 Паперові 

чи картонні 
реєстраційні журнали 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Олівець,ручка 
кулькова, ручка 

гелева,стержні до 
ручок,конверти, 

диркопробивач, папка 
пластикова з прозорим 

верхом, 
біндери,скріпки,папка 
пластикова,штемпельн

а фарба,кольорові 
чорнила для 

оргтехніки, конверти, 
папір для друку, 

печатки для відділів та 
управлінь

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-30190000-7 
Офісне устаткування 

та приладдя різне

2210 44613,06

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року
30190000-7 Офісне 

устаткування та 
приладдя різне

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Папір для друку

Єдиний закупвельний 
словник (CPV) ДК 

021:2015-30190000-7 
Офісне устаткування 

та приладдя різне 

2210 92400
Звіт про укладений 

договір
Березень 2018 

року

30190000-7 Офісне 
устаткування та 
приладдя різне 

Додаток до річного плану закупівель із змінами  на 2018 рік



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Сейф-пакети 

Єдиний закупвельний 
словник (CPV) ДК 

021:2015-18930000-7 
Мішки та пакети 

2210 18243

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року

пакувальні пакети для 
Управління 

фітосанітарної безпеки 
та Управління 

бузпечності харчових 
продуктів та 
ветеринарної 

медицини

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Плакати А-4, брошури 
(методички за 

напрямком захист прав 
споживачів),збірник 

алгоритмів дій 
спеціалістів ДПСС при 

контролі за 
дотриманням 
санітарного та 

фітосанітарного 
законодавства, 

пам'ятка ЗУ "Про 
запобігання корупції"

Єдиний закупвельний 
словник (CPV) ДК 

021:2015-22150000-6 
Брошури

2210 7823,5

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року 22150000-6 Брошури

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Службові посвідчення 
"Держпродспоживслуж
ба", "Посвідчення про 

проходження 
спеціальної підготовки 

з питань проведення 
роьіт з пестицидами і 

агрохімікатами", 
"Допуск на право 

роботи з пестицидами і 
агрохімікатами", 

Бланки реєстрації та 
перереєстрації ТЗ та 

номерні знаки

Єдиний закупвельний 
словник (CPV) ДК 

021:2015-22820000-4 
Бланки

2210 8495,96

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року 22820000-4 Бланки



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Знак "Відповідальний 
за ТБ та 

протипожежний стан", 
знак "104", знак 

"Курити заборонено", 
знак "Стрілка 

напрямку", знак 
"Запасний вихід", знак 
"Електрощитова", знак 

"Вихід", знак "101", 
знак "Не курити не 

смітити", знак " 
Напруга", знак "Місце 
для куріння", знак "220 

В", Плакат з ОП, 
Інструкція ОП

Єдиний закупвельний 
словник (CPV) ДК 

021:2015-22470000-5 
Посібники

2210 3383

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Квітень 2018 
року

22470000-5 Посібники

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Знак дорожній 3.21 (І 
типорозмір), Знак 

дорожній 4.3 (І 
типорозмір), Табличка 

300 на 600

Єдиний закупвельний 
словник (CPV) ДК 

021:2015-34990000-3 
Регульоване, 

запобіжне, сигнальне 
та освітлювальне 

обладнання

2210 2913,01

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Грудень 2018 
року

34990000-3 
Регульоване, 

запобіжне, сигнальне 
та освітлювальне 

обладнання

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Вогнегасники

Єдиний закупвельний 
словник (CPV) ДК 

021:2015-35110000-8- 
Протипожежне, 

рятувальне та захисне 
обладнання

2210 17400

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Вересень 2018 
року

35110000-8- 
Протипожежне, 

рятувальне та захисне 
обладнання

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Протигази

Єдиний закупвельний 
словник (CPV) ДК 

021:2015-35810000-5 
Індивідуальне 

обмундирування

2210 18500

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Грудень 2018 
року

35810000-5 
Індивідуальне 

обмундирування

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Аптечки

Єдиний закупвельний 
словник (CPV) ДК 

021:2015-33190000-8 
Медичне обладнання 
та вироби медичного 

призначення різні

2210 5032,56

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Листопад 2018 
року

33190000-8 Медичне 
обладнання та вироби 

медичного 
призначення різні



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Лінолеум

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-44110000-4 

Конструкційні 
матеріали

2210 3800

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Травень 2018 
року

44110000-4 
Конструкційні 

матеріали

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Монітори для 
комп'ютерів

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-30230000-0  

Комп'ютерне 
обладнання 

2210 82560
Звіт про укладений 

договір
Січень 2018 

року

30230000-0  
Комп'ютерне 
обладнання 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Комплект 
клавіатура+мишка, 
накопичувач пам'яті

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-30230000-0  

Комп'ютерне 
обладнання 

2210 6639

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року
30230000-0  

Комп'ютерне 
обладнання 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Багатофункціональний 
пристрій для 

здійснення ринкового 
нагляду за напрямком 

захисту прав 
споживачів

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-30230000-0  

Комп'ютерне 
обладнання 

2210 5499

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Травень 2018 
року

30230000-0  
Комп'ютерне 
обладнання 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Шредер

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-30230000-0  

Комп'ютерне 
обладнання 

2210 4950

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Грудень 2018 
року

30230000-0  
Комп'ютерне 
обладнання 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Блок безперебійного 
живлення

Єдиний 
закупівельний 

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

2210 14391

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Жовтень 2018 
року

31440000-2 
Акумуляторні батареї 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Картридж до 
багатофункціонального 

пристрою Canon

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-30120000-6 
Фотокопіювальне та 

поліграфічне 
обладнання для 
офсетного друку

2210 17168

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Листопад 2018 
року

30120000-6 
Фотокопіювальне та 

поліграфічне 
обладнання для 
офсетного друку



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Фотоапарат  для 
здійснення ринкового 
нагляду за напрямком 

захисту прав 
споживачів

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-38650000-6 

Фотографічне 
обладнання

2210 3649

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Травень 2018 
року

38650000-6 
Фотографічне 

обладнання

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Кабеля, подовжувачі, 
обланання для мережі 

інтернет

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-32420000-3 

Мережеве 
обладнання

2210 8789

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року
32420000-3 Мережеве 

обладнання

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Папки картонні 
швидкозшивачі та 

папки картонні 
СПРАВА

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-22850000-3  
Швидкозшивачі та 
супутнє приладдя 

2210 3797,4

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року
22850000-3  

Швидкозшивачі та 
супутнє приладдя 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Банер

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-39190000-0 

Шпалери та інші 
настінні покриття

2210 1113,4

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Грудень 2018 
року

39190000-0 Шпалери 
та інші настінні 

покриття

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Металопластикові 
конструкції

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-44210000-5 

Конструкції та їх 
частини

2210 24000

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Квітень 2018 
року

Для розмежування 
структурних 

підрозділів Головного 
управління за 
адресою: вул. 

С.Бандери

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Металопластикові 
конструкції

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-44210000-5 

Конструкції та їх 
частини

2210 14500

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Листопад 2018 
року

Для облаштування 
приміщення 

Головного управління 
за адресою: вул. 

Сторожинецька,115

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Комплекти для відлову 
карантинних видів 

комах

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-24320000-3 

Основні органічні 
хімічні речовини 

2210 43420

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Червень 2018 
року

24320000-3 Основні 
органічні хімічні 

речовини 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Пилосос

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-39710000-2 
Електричні побутові 

прилади 

2210 3738,96

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Червень 2018 
року

39710000-2 
Електричні побутові 

прилади 



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Комплект шин 
зимових

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-34350000-5 

Шини для 
транспортних засобів 

великої та малої 
тоннажності 

2210 12800

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Березень 2018 
року

34350000-5 Шини для 
транспортних засобів 

великої та малої 
тоннажності 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Комплект шин в 
асортименті

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-34350000-5 

Шини для 
транспортних засобів 

великої та малої 
тоннажності

2210 27550

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Серпень 2018 
року

34350000-5 Шини для 
транспортних засобів 

великої та малої 
тоннажності

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Акумулятор 
автомобільний

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-31430000-9 

Електричні 
акумулятори

2210 11880

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Грудень 2018 
року

31430000-9 
Електричні 

акумулятори

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Лампи люмінесцентні 
та стартери до них

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-31530000-0- 

Частини до 
світильників та 

освітлювального 
обладнання

2210 1274,4

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Вересень 2018 
року

31530000-0- Частини 
до світильників та 
освітлювального 

обладнання

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Різні господарськи 
товари

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-39220000-0 
Кухонне приладдя, 
товари для дому та 

господарства і 
приладдя для закладів 

громадського 
харчування

2210 17526

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року
Різні господарськи 

товари

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Петлі, серцевини, 
замкі, ключі, 

фурнітура

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-44520000-1 
Замки, ключі та петлі 

2210 2426,57

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року
44520000-1 Замки, 

ключі та петлі 



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Прилад для визначення 
артеріального тиску, 
термометр, експрес-

тест на алкоголь і 
наркотики

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-38400000-9 

Прилади для 
перевірки фізичних 

характеристик

2210 724,48

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року

38400000-9 Прилади 
для перевірки 

фізичних 
характеристик

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

38400000-9 Прилади 
для перевірки 

фізичних 
характеристик

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-999999999-

9 Не визначено

2210 100000

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року

38400000-9 Прилади 
для перевірки 

фізичних 
характеристик

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Прилади, інструменти 
та матеріали для 

проведення відбору 
зразків

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-44610000-9 

Цистерни, 
резервуари, 

контейнери та посуд 
високого тиску 

;18930000-7 Мішки 
та пакети 

2210 87830,6
Звіт про укладений 

договір
Грудень 2018 

року

Під час здійснення 
державного нагляду за 

дотриманням 
санітарного 

законодавства для 
забезпечення 

санітарного та 
епідеміологічного 

благополуччя 
населення та 

державного контролю 
за дотриманням 

суб'єктами 
господарювання вимог 

щодо безпечності 
харчових продуктів; 

Загальний фонд   9040



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Рукавички одноразові

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-18420000-9 
Аксесуари дл яодягу

2210 13469,4

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Грудень 2018 
року

Під час здійснення 
державного нагляду за 

дотриманням 
санітарного 

законодавства для 
забезпечення 

санітарного та 
епідеміологічного 

благополуччя 
населення та 

державного контролю 
за дотриманням 

суб'єктами 
господарювання вимог 

щодо безпечності 
харчових продуктів; 

Загальний фонд  9040

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Комп'ютер (системний 
блок)

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-30210000-4 
Машини для обробки 

даних 

3110 196626
Звіт про укладений 

договір
Січень 2018 

року
Комп'ютер (системний 

блок)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Кондиціонери

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-39710000-2 
Електричні побутові 

прилади 

3110 8000

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Грудень 2018 
року

Кондиціонери

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Багатофункціональний 
пристрій для  аудитора

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-39710000-2 
Електричні побутові 

прилади 

3110 7700

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Грудень 2018 
року

Багатофункціональний 
пристрій для  аудитора

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Проектор

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-32320000-2 

Телевізійне й 
аудіовізуальне 

обладнання

3110 15940

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Грудень 2018 
року

Проектор



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Холодильники для 
зберігання препаратів 

при здійсненні 
протиепізотичних 

заходів

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-39710000-2 
Електричні побутові 

прилади 

3110 78302
Звіт про укладений 

договір
Грудень 2018 

року

Холодильники для 
зберігання препаратів 

при здійсненні 
протиепізотичних 

заходів

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Холодильне 
обладнання при 

здійсненні 
протиепізотичних 

заходів

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-42510000-4 

Теплообмінники, 
кондиціонери 

повітря, холодильне 
обладнання та 
фільтрувальні 

прилади

3110 67058
Звіт про укладений 

договір
Грудень 2018 

року

Холодильне 
обладнання при 

здійсненні 
протиепізотичних 

заходів

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

2240 70378,44
Звіт про укладений 

договір
Березень 2018 

року

64210000-1 Послуги 
телефоного зв'язку та 

передачі даних

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги інтернет 
зв'язку

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-72410000-7 
Послуги провайдерів 

2240 15040

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року
72410000-7 Послуги 

провайдерів 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Ремонт офісної та 
комп'ютерної техніки, 
заправка картриджів

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-50310000-1 

Технічне 
обслуговування і 
ремонт офісної 

техніки 

2240 51240
Звіт про укладений 

договір
Січень 2018 

року

50310000-1 Технічне 
обслуговування і 
ремонт офісної 

техніки 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Страхування 
державного 

орендованого 
майна,транспортних 

засобів, водіїв 

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-66510000-8 

Страхові послуги 

2240 7517,88

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року
66510000-8 Страхові 

послуги 



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Ремонт автомобілів , 
що належать 

Головному управлінню

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-50110000-9 
Послуги з ремонту і 

технічного 
обслуговування 

мототранспортних 
засобів і супутнього 

обладнання 

2240 76239
Звіт про укладений 

договір
Липень 2018 

року

50110000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування 
мототранспортних 

засобів і супутнього 
обладнання 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Ремонт автомобілів , 
що належать 

Головному управлінню

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-50110000-9 
Послуги з ремонту і 

технічного 
обслуговування 

мототранспортних 
засобів і супутнього 

обладнання 

2240 20850,54

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року

50110000-9 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування 
мототранспортних 

засобів і супутнього 
обладнання 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Відправлення листів

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-64110000-0 

Поштові послуги 

2240 896,23

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року
64110000-0 Поштові 

послуги 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Відправлення 
документів

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-64120000-3 
Кур'єрські послуги 

2240 3234,6

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року
64120000-3 Кур'єрські 

послуги 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Оплата за орендну 
державного майна

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-70220000-9 
Послуги з надання в 

оренду чи лізингу 
нежитлової 
нерухомості 

2240 32534,2

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року

70220000-9 Послуги з 
надання в оренду чи 
лізингу нежитлової 

нерухомості 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Оплата послуг з 
пожежного 

спостереження, ТО 
(заправка)  

вогнегасників

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-75250000-3 
Послуги пожежних і 
рятувальних служб 

2240 10526

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Січень 2018 
року

75250000-3 Послуги 
пожежних і 

рятувальних служб 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Оплата послуг взяття 
приміщення Головного 

управління під 
сигналізацію

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-79710000-4 

Охоронні послуги

2240 13992

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Січень 2018 
року

79710000-4 Охоронні 
послуги



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з технічного 
огляду автомобілів та 

обладнання

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-71630000-3 
Послуги з технічного 

огляду та 
випробовувань

2240 4080,25

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року
71630000-3 Послуги з 
технічного огляду та 

випробовувань

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з технічного 
огляду та ремонту 

лічильників

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-50410000-2 
Послуги з ремонту і 

технічного 
обслуговування 

вимірювальних,випро
бувальних і 

контрольних 
приладів 

2240 380

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року

50410000-2 Послуги з 
ремонту і технічного 

обслуговування 
вимірювальних,випро

бувальних і 
контрольних приладів 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з технічного 
огляту та ремонту 
котлів та газових 

приладів

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-50530000-9 
Послуги з ремонту і 

обслуговування 
техніки 

2240 7820,05

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року

50530000-9 Послуги з 
ремонту і 

обслуговування 
техніки 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Поточний ремонт  
приміщення 

фітосанітарного 
контролю в м.Хотин , а 
саме ремонт підлоги та 

утеплення стін

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-45430000-0 
Покривання підлоги 

та стін 

2240 199339
Звіт про укладений 

договір
Червень 2018 

рік

45430000-0 
Покривання підлоги та 

стін 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Поточний ремонт 
приміщення 

Герцаївського 
районного управління, 
а саме ремонт підлоги, 

стелі та стін

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-45430000-0 
Покривання підлоги 

та стін 

2240 129577
Звіт про укладений 

договір
Вересень 2018 

року

Приміщення 
Герцаївського 

районного управління

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Поточний ремонт 
приміщення 

Кіцманського 
районного управління 

із заміною вікон та 
дверей на 

металопластикові з 
метою 

енергозбереженням

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-45420000-7 
Столярні та теслярні 

роботи 

2240 149331
Звіт про укладений 

договір
Травень 2018 

року

 Приміщення 
Кіцманського 

районного управління



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Поточний ремонт 
приміщень складу (8-

24) Головного 
управління за адресою 

м. Чернівці, вул. 
Сторожинецька,113-

115

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-45420000-7 
Столярні та теслярні 

роботи 

2240 14245

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Жовтень 2018 
року

Загальний фонд; 
Приміщення складу (8-

24)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Впорядкування стелі, 
стін після 

встановлення 
мелалопластикових 

конструкцій в 
приміщенні, що 
знахобиться за 
адресою місто 

Чернівці вулиця 
С.Бандери,6 

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-45410000-4 
Штукатурні роботи

2240 32721

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Квітень 2018 
року

Загальний фонд, 
Приміщення, що 

орендується Головним 
управлінням

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Впорядкування стелі, 
стін між поверхами 

приміщення Головного 
управління, що 
знахобиться за 
адресою місто 

Чернівці вулиця 
Сторожинецька,115 

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-45440000-3 

Фарбування та 
скління

2240 51455
Звіт про укладений 

договір
Листопад 2018 

року

Впорядкування стелі, 
стін між поверхами 

приміщення 
Головного управління, 

що знахобиться за 
адресою місто 

Чернівці вулиця 
Сторожинецька,115 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Встановлення 
камерспостереження за 

адресою м. Чернівці, 
вул. 

Сторожинецька,115

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-51310000-8 

Послуги із 
встановлення радіо, 
телевізійно,аудіо та 

відеоапаратури

2240 9407,75

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Жовтень 2018 
року

Встановлення 
камерспостереження 

за адресою м. 
Чернівці, вул. 

Сторожинецька,115

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Встановлення 
камерспостереження за 

адресою м. Чернівці, 
вул. Алма-Атинська,7 

та вул. С.Бандери,6

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-51310000-8 

Послуги із 
встановлення радіо, 
телевізійно,аудіо та 

відеоапаратури

2240 33600

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Листопад 2018 
року

Встановлення 
камерспостереження 

за адресою м. 
Чернівці, вул. Алма-
Атинська,7 та вул. 

С.Бандери,6

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Приєднання до 
електромережі

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-45310000-3 

Електромонтажні 
роботи 

2240 6653,77

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Березень 2018 
року

45310000-3 
Електромонтажні 

роботи 



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Встановлення 
лічильника на 

водопостачання за 
адресою м. Сокиряни, 

вул. Центральна,67

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-45330000-9 

Водопровідні та 
санітарно-технічні 

роботи

2240 1203,47

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Жовтень 2018 
року

Встановлення 
лічильника на 

водопостачання за 
адресою м. Сокиряни, 

вул. Центральна,67

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

 Поточний ремонт з  
утеплення підлоги 

кабінету №1 в 
приміщенні  за 
адресою: вул. 

Сторожинецька, 115

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-45430000-0 
Покривання підлоги 

та стін 

2240 8505

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Листопад 2018 
року

 Поточний ремонт з  
утеплення підлоги 

кабінету №1 в 
приміщенні  за 
адресою: вул. 

Сторожинецька, 115

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Перевезення пасажирів 
до Тернополя

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-60170000-0 
Прокат пасажирських 
транспортних засобів 

із водієм

2240 4500

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Березень 2018 
року

60170000-0 Прокат 
пасажирських 

транспортних засобів 
із водієм

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Мед огляд водіїв перед 
відправкою

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-85110000-3 
Послуги лікувальних 
закладів та супутні 

послуги

2240 54,9

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Грудень 2018 
року

Мед огляд водіїв перед 
відправкою

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Встановлення 
кондиціонера

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-45330000-9 

Водопровідні та 
санітарно-технічні 

роботи

2240 2400

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Грудень 2018 
року

45330000-9 
Водопровідні та 

санітарно-технічні 
роботи

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з вивозу 
сміття

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-90510000-5 

Утилізація сміття 
поводження зі 

сміттям 

2240 2867,74

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року
90510000-5 Утилізація 
сміття поводження зі 

сміттям 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з 
техпідтримки 
ліцензійного 
програмного 
забезпечення

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-72260000-5 
Послуги пов'язані з 

програмним 
забезпеченням 

2240 10578

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року

Послуги з 
техпідтримки 
ліцензійного 
програмного 
забезпечення



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з 
техпідтримки 
ліцензійного 
програмного 
забезпечення

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-48440000-4 
Пакети програмного 

забезпечення для 
фінансового аналізу 
та бухгалтерського 

обліку

2240 21200

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року

Послуги з 
техпідтримки 
ліцензійного 
програмного 
забезпечення

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з 
виготовлення технічної 

документації на 
земельні ділянки та 

приміщення, проектні 
роботи на 

облаштування засобу 
дистанційної передачі 

даних (лічильник)

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-71240000-2 

Архітектурні, 
інженерні та 

планувальні послуги 

2240 8028,18

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року

Послуги з 
виготовлення 

технічної документації 
на земельні ділянки та 
приміщення, проектні 

роботи на 
облаштування засобу 
дистанційної передачі 

даних (лічильник)

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з  проведення 
дослідження 

відібраних зразків 
продукції за 

напрямками захисту 
прав споживачів та 
ринкового нагляду

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-71610000-7 

Послуги з 
випробувань та 
аналізу складу і 

чистоти

2240 156100
Звіт про укладений 

договір
Травень 2018 

року

71610000-7 Послуги з 
випробувань та 
аналізу складу і 

чистоти

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги з 
транспортування 

відібраних зразків 
продукції за 

напрямками захисту 
прав споживачів та 
ринкового нагляду

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-60100000-9 

Послуги з 
автомобільних 

перевезень

2240 6000

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року
60100000-9 Послуги з 

автомобільних 
перевезень

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги із знищення 
використаних зразків 

продукції за 
напрямками захисту 
прав споживачів та 
ринкового нагляду

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-90520000-8 

Послуги у сфері 
поводження з 

радіоактивними, 
токсичними, 

медичними та 
небезпечними 

відходами

2240 2500

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року

90520000-8 Послуги у 
сфері поводження з 

радіоактивними, 
токсичними, 

медичними та 
небезпечними 

відходами



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Навчання спеціалістів 
з питань охорони праці 

й техніки безпеки

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-80560000-7 

Послуги з 
професійної 

підготовки у сфері 
охорони здоров'я та 

надання першої 
медичної допомоги

2282 10458

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Липень 2018 
року

Навчання спеціалістів 
з питань охорони 
праці й техніки 

безпеки

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Навчання 
відповідальних осіб з 

питань цивільного 
захисту, техногенної та 

пожежної безпеки

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-80560000-7 

Послуги з 
професійної 

підготовки у сфері 
охорони здоров'я та 

надання першої 
медичної допомоги

2282 4500

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Жовтень 2018 
року

Навчання 
відповідальних осіб з 

питань цивільного 
захисту, техногенної 
та пожежної безпеки

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 26100

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року
09320000-8 Пара, 

гаряча вода та 
пов'язана продукція 

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Послуги 
водопостачання та 

водовідведення

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-65130000-3 

Експлуатування 
системи 

водопостачання

2272 4170,86

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року

65130000-3 
Експлуатування 

системи 
водопостачання

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Оплата за 
електроенергію

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-09310000-5 
Електрична енергія

2273 78634,35
Звіт про укладений 

Договір
Протягом року

09310000-5 
Електрична енергія

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Оплата за 
електроенергію

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-09310000-5 
Електрична енергія

2273 28128,87

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року
09310000-5 

Електрична енергія

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Оплата за природній 
газ

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-09120000-6 

Газове паливо

2274 102287,03
Звіт про укладений 

Договір
Протягом року

09120000-6 Газове 
паливо



Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Оплата за природній 
газ

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-09120000-6 

Газове паливо

2274 23434,24

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року
09120000-6 Газове 

паливо

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813

Оплата за розподіл 
природного газу

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-65210000-8 

Розподіл газу

2274 8224,39

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року
65210000-8 Розподіл 

газу

Головне управління 
Держпродспоживслужби в 

Чернівецькій області
40416813 Дрова

Єдиний 
закупівельний 

словник (CPV) ДК 
021:2015-03410000-7 

Паливна деревина 

2275 93049

Без застосування 
електронно-

інформаційної 
системи

Протягом року
03410000-7 Паливна 

деревина 

М.П.
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Протокол №109
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