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Додаток № 2
до наказу ДУ "Волинський ОЛЦ

2 .9 -0У

Тарифи на послуги, що надаються та виконуються
Державною установою "Волинський обласний лабораторний центр Міністерства

охорони здоров'я України"
( назва закл& зу)

Ціна без урахування 
податку на додану вартість 

за одне дослідження, 
гривень

Бактеріологічні, вірусологічні та паразитологічні дослідження
Дослідження на мікрофлору з від'ємним результатом
Діагностичні дослідження при харчових отруєннях

77,84
376,10

Профілактичні дослідження на носійство збудників кишкових інфекцій
Дослідження на мікрофлору з позитивним результатом 
визначення чутливості культур до антибіотиків

72,20
145,47

Проведення змивів на золотистий стафілокок 
Дослідження на золотистий стафілокок в харчових продуктах

66,59
45,99

Профілактичні дослідження на носГйство золотистого стафілокока 
Профілактичні дослідження на носГйство збудника дифтерії

78,56
45,74

Дослідження на визначення ЗМЧ у воді 
Дослідження на визначення ЛкП~у водТрічок, озер (бродильний метод)

53,34
54,05

Дослідження матеріалу на стерильність 
Дослідження на визначення^}кФ, Ё соТі у водГ(метод колі-лерт)

102,60
64,78

Дослідження на проведення змивів на БГКП
262,69

1 дослідження
при проведенні 10 і більше досліджень ціна зменшується в 2 рази 
Дослідження на визначення ЗКФ у воді

39,94

Діагностичні дослідження нгГдисбактерїоз 
Дослідження на визначення Мафанм ухарчових продуктах

71,86
373,13

Дослідженн на проведення БГКП в харчових продуктах
90,91
53,01

Дослідження на виявлення патогенних ентеробактерій в харчових продуктах, в тому 
числі сальмонел 119,72

Дослідження плісняви та дріждів в харчових продуктах 57,68
Дослідження сироваток крові методом ІФА на виявлення:
ІдЄ Лямблія 154,16
Ідб Аскарида 157,95
IgG Опісторх 153,41
Ідв Ехінокок 154,65
IgG Токсокара 154,65
Дослідження одного змиву навколишнього середовища на виявлення яєць і личинок 
гельмінтів, цист і ооцист найпростіших

56,92

Дослідження фекалій на патогенні кишкові найпростіші 85,89
Дослідження фекалій на яйця, личинки і фрагменти гельмінтів 52,28
Паразитологічне дослідження грунту, піску, твердих побутових відходів на виявлення 
яєць і личинок гельмінтів, цист і ооцист найпростіших

115,42

Паразитологічне дослідження води (питна, стічна, вода відкритих водойм, вода 
плавбасейнів) на виявлення яєць і личинок гельмінтів, цист і ооцист найпростіших

216,47

Ентомологічна видова діагностика комах, що мають епідемічне значення: 0,00

синантропні мухи 108,47
кровосисні комари 117,76
КЛІЩ. 141,50

і



35 компоненти гнусу 134,28

36 Дослідження побутового пороху на наявність алергенних та інших кліщів 279,44

37 Паразитологічне дослідження м'яса та м'ясопродуктів на личинки гельмінтів 69,27

38
Паразитологічне дослідження риби, рибопродуктів, ракоподібних та молюсків на 
виявлення личинок гельмінтів, цист і ооцист найпростіших 69,27

39 Виявлення демодекоїдних кліщів 150,57

40
Паразитологічні дослідження осаду стічних вод, мулу, кеку, твердої фракції с/г 
відходів на виявлення личинок гельмінтів, цист і ооцист найпростіших

174,16

41 Мікроскопія мазка харкотиння, лаважної рідини на пневмоцистоз 65,23
42 Бактеріологічний контроль середовищ на холеру 266,25
43 Бактеріологічні дослідження на ієрсиніоз 188,67
44 Бактеріологічні дослідження на виявлення бактерій роду лістерій 211,90
45 Дослідження на лептоспіроз методом РМА 394,09
46 Мікроскопічне дослідження кліща на наявність борелій 63,20
47 Бактеріологічні дослідження на туляремію 394,90
46 Бактеріологічні дослідження на сибірку 362,59
49 Серологічне дослідження на висипний тиф методом реакції аглютинації 371,11
50 Бактеріологічні дослідження на виявлення бактерій роду ЛЕГІОНЕЛ 394,39
51 Бактеріологічне дослідження на холеру 220,36
52 Серологічне дослідження на туляремію в реакції аглютинації 190,88
53 Дослідження на ієрсиніози в РИГА (мікрометод) 196,82
54 Серологічне дослідження на бруцельоз (реакція аглютинації) 115,75
55 Дослідження на туляремію в РПГА 129,71

56 Визначення наявності ботулотоксину в реакції нейтралізації (РН) на білих мишах 918,99

57
Вірусологічні дослідження біологічного матеріалу та проб з об'єктів життєдіяльності 
людини із застосуванням реакції нейтралізації 190,74

58 Вірусологічні дослідження із застосуванням реакції гальмування аглютинації 143,60

59 Виділення ентеровірусів, аденовірусів із зразків біоматеріалу на культурі клітин 230,83

60
Виділення ентеровірусів, аденовірусів з об'єктів середовища життєдіяльності людини 
на культурі клітин

230,83

61
Вірусологічні дослідження біологічного матеріалу та проб з об'єктів життєдіяльності 
людини із застосуванням імунофрментного аналізу 75,00

62
Вірусологічні дослідження із застосуванням ланцюгової полімеразної реакції в 
реальному часі кількісним методом 392,60

63
Вірусологічні дослідження із застосуванням ланцюгової полімеразної реакції в 
реальному часі якісним методом 246,19

Санітарно-гігієнічні дослідження

64
Визначення фосфороорганічних пестицидів методом ХТШ в харчових продуктах 
рослинного походження

246.02

65 Визначення ридомілу методом ГРХ в харчових продуктах 169,30
66 Визначення ридомілу методом ХТШ в харчових продуктах 242,02
67 Визначення хлорорганічних пестицидів методом ГРХ в харчових продуктах 230.71
68 Визначення хлорорганічних пестицидів методом ХТШ в харчових продуктах 279.75

69
Визначення фосфороорганічних пестицидів методом ГРХ в харчових продуктах (МУ 
№3222-85) 200,13

70 Визначення синтетичних піретроідів методом ГРХ в харчоих продуктах 194,28
71 Визначення синтетичних піретроідів методом ХТШ в харчоих продуктах 245.73
72 Визначення симм-триазинів методом ГРХ в харчових продуктах 209,95
73 Визначення симм-триазинів методом ХТШ в харчових продуктах 261,20
74 Кадмій у воді (MBB 081/12-4631-00) 51,44
75 Мідь у воді (MBB 081/12-4631-00) 51.44
76 Ртуть у воді (MBB 081/12-0095-03) 59,07
77 Свинець у воді {MBB 081/12-4631-00) 51,44
78 Свинець(валова форма) у грунті (MBB 081/12-0093-03) 62,43
79 Цинк у воді (MBB 081/12-0139-04) 54.74

80 Кадмій у харчових продуктах (MBB 081/12-05-98) 74,38
61 Мідь у грунті {рухома форма) ДСТУ 4770.6;2007 65,48
82 Мідь у харчових поодуктах (MBB 081/12-05-98) 74,38



83 Нікель у грунті {рухома форма) ДСТУ 4770.7:2007 65,48
84 Свинець в харчових продуктах (MBB 081/12-05-98) 74,38
85 Хлороформ у питній воді (МВК 10.1.2.0052-98) 87.60
96 Хром у грунті {рухома форма) ДСТУ 4770.8:2007 65,48
87 Цинк у грунті (рухома форма) ДСТУ 4770.2:2007 65,48
88 Цинк в харчових продуктах (MBB 081/12-04-98) 81.03
89 Ртуть в харчових продуктах та сировині (МУ 5178-90) 71,22
90 Миш'як в харчових продуктах (MBB 081/12-4751-01) 96,65
91 Миш'як у воді (MBB 081/12-0094-03) 80,97

92
Визначення формальдегіду в модельному середовищі методом 
фотоелектроколоріметрії 148,50

93 Фотометричне визначення етиленгліколю в повітрі 152,94
94 Визначення аміаку в повітрі фотометричним методом 138,08

95 Визначення алюмінію в модельному середовищі методом фотоелектроколориметрії 125,37

96
Визначення стиролу, акрилонітрилу, метилметакрилату методом ГРХ в модельних 
розчинах 103,87

97
Визначення спиртів та розчинників (ацетон, етилацетат, гептан, гексан, ізопропіловий, 
бутиловий, метиловий спирт) методом ГРХ в модельних розчинах

116,90

98 Визначення фенолу, діфенілол пропану методом ТШХ 161,24

99 Визначення міді, цинку, свинцю, кадмію у витяжках методом вольтамперометрії 137,55

100
Визначення металів (цинк, мідь, свинець, кадмій, нікель, кобальт) методом ТШХ в 
модельному середовищі 173,65

101 Визначення формальдегіду в повітрі фотометричним методом 101.18
102 Визначення хрому в модельному середовищі фотометричним методом 94,02
103 Стійкість захисно-декоративного покриття до дії поту 34,50
104 Стійкість захисно-декоративного покриття до дії слини 34,43
105 Органолептика {зовнішній вигляд, запах водних витяжок) 20,14
106 Визначення загальної твердості у воді питній, стічній і воді відкритих водойм 32,66
107 Визначення сухого залишку у воді питній, стічній і воді водойм 37,65
108 Визначення хлоридів у воді питній, стічній і воді водойм 30,64
109 Визначення заліза у воді питній, стічній і воді водойм 38.47
110 Визначення pH у воді питній, стічній і воді водойм 19,90
111 Визначення нітритів у воді питній, стічній і воді водойм 46,39
112 Визначення аміаку у воді питній, стічній і воді водойм 36,56
113 Визначення сульфатів у воді питній, стічній і воді водойм 37,19
114 Визначення окислюваності у воді питній і воді водойм 47,50
115 Визначення нітратів у питній воді (ГОСТ 18826-73) 48,10
116 Визначення БСК у воді питній, стічній і воді водойм 60,64
117 Визначення розчиненого кисню в воді питній, стічній і воді водойм 47,08
118 Визначення ХСК в воді питній, стічній і воді водойм 75,98
119 Визначення нафтопродуктів в воді питній, стічній і воді водойм 109,15
120 Визначення хрому в воді питній, стічній і воді водойм 58,30
121 Визначення фосфатів в воді питній, стічній і воді водоймі 51,39
122 Визначення кальцію в воді питній, стічній і воді водоймі 29,91
123 Визначення забарвленості в воді питній, стічній і воді водоймі 31,74
124 Визначення каламутності в воді питній, стічній і воді водоймі 31,74
125 Визначення лужності в воді питній, стічній і воді водоймі 30,77
126 Визначення марганцю в воді питній, стічній і воді водоймі 52.56
127 Визначення фторидів в воді питній, стічній і воді водоймі 54,08
128 Визначення АПАР в воді питній, стічній і воді водоймі 62,69
129 Визначення калію в воді питній, стічній і воді водоймі 75,55
130 Визначення йоду в воді питній, стічній і воді водоймі 51,77
131 Визначення натрію в воді питній, стічній і воді водоймі 69,85
132 Визначення присмаку в воді питній і воді водоймі 15,06
133 Визначення завислі речовини в воді питній, стічній і воді водоймі 41,71
134 Визначення сірководню в воді питній, стічній І воді водоймі 59,97
135 Визначення міді в воді питній, стічній і воді водоймі 49,52
136 Визначення запаху в воді питній, стічній і воді водоймі 15,06
137 Визначення нікелю в воді питній, стічній і воді водоймі 47,44
138 Визначення молібдену в воді питній, стічній і воді водоймі 54,16



139 Визначення кремнію в воді питній, стічній і воді водоймі 58,63

140 Визначення хлору залишкового в воді питній, стічній і воді водоймі 18,30

141 Визначення алюмінію в воді питній, стічній і воді водоймі 51,84

142 Визначення хлору активного у дезрозчинах 42,34

143 Визначення фенолу в воді питній, стічній і воді водоймі 64,95
144 Визначення формальдегіду в воді питній, стічній і воді водоймі 62,14

145 Визначення брому в воді питній, стічній і воді водоймі 70,13

146 Визначення ціанідів в воді питній, стічній і воді водоймі 72.30

147 Визначення жирів в воді стічній і воді водоймі 95,19

148 Визначення пилу в повітрі (РД 52.04.186-89) 33,42

149 Фотометричне визначення аміаку в повітрі (РД 52.04.186-89) 167,59

150 Фотометричне визначення хрому (VI) в повітрі (РД 52.04 186-89 5 2 5.10) 128,53

151 Фотометр чне визначення фрмальдегіду в повітрі (РД 52.04.186-89) 133,09

152 Фотометричне визначення фенолу в повітрі (РД 52.04.186-89) 116,73

153 Фотометричне визначення хлору (РД 52.04.186-89) 60,09

154 Фотометричне визначення фосфору (РД 52.04.186-89) 67,09

155 Фотометричне визначення оцтової кислоти в повітрі (РД 52.04 186-89) 95,88

156
Фотометричне визначення ізопропілового спирту в повітрі (РД 52.04.186-89) 75,98

157 Фотометричне визначення диметиламіну в повітрі (РД 52.04.186-89) 76,16

158 Фотометричне визначення свинцю (РД 52.04.186-89) 64,48

159 Фотометричне визначення марганцю (РД 52.04.186-89) 68.41

160 Фотометричне визначення водню ціанистого (РД 52.04.186-89) 68,59

161 Фотометричне визначення водню хлористого (РД 52.04 186-89) 87,83

162 Фотометричне визначення ангідриду сірчистого в повітрі (РД 52.04 186-89) 120,98

163 Фотометричне визначення азоту діоксиду в повітрі (РД 52.04.186-89) 125,34

164 Фотометрчне визначення сірководню в повітрі (РД 52.04.186-89) 137,63

165 Визначення вуглецю оксиду в повітрі газовим аналізатором "Аквалон-1-1" 33,47

166 Визначення ртуті в повітрі газовим аналізатором "АГП-ОІ" 33,47

167 Фотометричне визначення хрому (III) в зварювальному аерозолі (МУ N94945-88)
134,87

168 Фотометричне визначення хрому (VI) в зварювальному аерозолі (МУ №4945-88)
115,99

169 Фотометричне визначення заліза оксидк в зварювальному аерозолі (МУ №4945-88) 117,23

170 Фотометрчне визначення озону в зварювальному аерозолі (МУ №4945-88 метод 2) 158,50

171 Фотометричне визначення марганцю в зварювальному аерозолі (МУ N94945-88) 129,09

172 Фотометричне визначення аміаку в повітрі (MB №1637-77) 111,09

173 Фотометричне визначення азоту оксиду (IV) в повітрі (МУ №4945-88) 139,85

174 Визначення вуглецю оксиду в повітрі газовим аналізатором "Дозор" 33,47

175 Визначення азоту діоксиду в повітрі газовим аналізатором "Дозор" 33,47

176 Визначення аміаку в повітрі газовим аналізатором "Дозор" 33,47

177 Визначення ангідриду сірчистого в повітрі газовим аналізатором "Дозор" 33,47

178
Визначення енергетичної цінності (калорійності) страв та раціонів харчування (MB 
4237-86)

133,67

179 Визначення термічної обробки кулінарних виробів з м'яса та риби. 47,83

180 Визначення загального вмісту нітриту (контрольний метод) ДСТУ ISO 2918.2005.
81,14

181 Визначення нітратів в продукції рослинництва ДСТУ4948:2008 54,16

182 Визначення гормону естрадіолу-17ß MBB 134-12-98 289.78

183 Визначення гормону діетилстільбестролу MBB 081/12-4816-01 279,31

184 Визначення кислотності хлібобулочних виробів ДСТУ 7045:2008. 47,94

185 Визначення пористості в хлібобулочних виробів ДСТУ 7045:2008. 35,15

186 Визначення вологості хлібобулочних виробів ДСТУ 7045:2008 42,69

187 Визначення мікотоксину зеараленону MB 5177-90 . 181,23

188 Визначення мікотоксину дезоксинівапенолу MB 5177-90 . 161,46

189 Визначення мікотоксину афлатоксину B1 M B 2273-80 180,55



Лабораторні дослідження електро-магнітних полів та інших фізичних факторів

190
Визначення еквівалентного рівня звуку (шумове навантаження за робочу зміну та на 
територію безпосередьо прилеглу до житлових будинків, лікарень, санаторіїв тощо)

134,68

191
Визначення рівнів вібрації загальної або локальної (корегувальні або еквівалентні 
рівні) 339,73

192 Визначення щільності потоку енергії 127,36
193 Визначення напруженості елетромагнітного поля 125,01
194 Визначення електромагнітного поля промислової частоти 125,01
195 Визначення рівнів освітленості 24,67
196 Визначення інтенсивності теплового (інфрачервоного) випромінювання 33,91

197
Визначення показників мікроклімату (Температура повітря, відносна вологість повітря 
або швидкість рухуповітря) 27,27

198 Визначення рівня ультрафіолетового випрмінювання 139,65
199 Визначення напруженості електромагнітних випромінювань від комп'ютерів 247,96
200 Визначення кратності повітрообміну 101,54

201
Визначення радіонуклідного складу та питомої активності природних та штучних 
радіонуклідів в об'єкті природного середовища з використанням гамма-спектрометра

184.23

202
Визначення радіонуклідного складу та питомої активності природних та штучних 
радіонуклідів в об'єкті природного середовища з використанням РУГ-91

77,30

203

Визначення радіонуклідного складу та питомої активності природних та штучних 
радіонуклідів стронцію-90 в об'єкті природного середовища з використанням бета- 
слектрометра

92,04

204
Визначення питомої активності радіонуклідів цезію-137в продуктах харчування з 
використанням гамма-спектрометра 112,54

205
Визначення питомої активності радіонуклідів цезію в продуктах харчування 
використанням гамма-спектрометра РУГ-91 77,30

206
Визначення питомої активності радіонуклідів стронцію-90 в продуктах 
харчуваннязвикористанням бета-спектрометра

92,04

207
Визначення радіонуклідного складу та питомої активності природних та штучних 
радіонуклідів в одній пробі води методом радіометричного аналізу (УМФ-2000)

100,58

208
Вимірювання рівня потужності поглиненої дози зовнішнього гамма, рентгенівського 
випромінювання, поверхневого альфа-, бета- забруднення в одній точці

23.84

209
Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 у повітрі 
приміщень в одній точці 66,56

210 Вимірювання дози внутрішнього орпомінення людини 98.98

211
Визначення шумових характеристик джерел шуму (звукового тиску в октавних смугах 
частот) для постійного шуму 126.13

212
Розрахунок меж санітарно-захисної зони, зони обмеження забудови на радіотехнічний 
об’єкт (один передавач та одна антена) 640.80

213
Визначення радіаційної ситуації, підготовка та обгрунтування протирадіаційних 
заходів на радіаційно-небезпечному об'єкті 261.31

Інші послуги
214 Організація лабораторних досліджень, оцінка результатів 126,03

215

Визначення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, 
технологічного та трудового процесу (без урахування вартості дослідження) за одне 
робоче місце

100,39

216 Оформлення висновку по протоколу лабораторних досліджень (за один протокол)
37,64

217
Проведення загальної гігієнічної оцінки умов праці за ступенем шкідливості та 
небезпечності (за одне робоче місце)

100,39

21В
Проведення досліджень показників важкості та напруженості праці. Оформлення 
висновку по протоколу досліджень (за одне робоче місце)

301,17

219

Навчання на робочих місцях фахівців відомчих санітарно-гігієнічних лабораторій 
методам проведення бактеріологічних, вірусологічних, паразитологічних та інших 
досліджень (за 1 годину)

76,89

220

Навчання на робочих місцях фахівців відомчих бактеріологічних лабораторій методам 
проведення бактеріологічних, вірусологічних, паразитологічних та інших досліджень 
(за 1 годину)

87.57



221

Проведення гігієнічного навчання громадян, професійна чи інша діяльність яких 
пов'язана з небезпечними факторами, обслуговуванням населення, з метою 
запобігання виникнення захворювань, поширенню масових інфекційних та 
неінфекційних захворювань, отруєнь, в тому числі харчових за одного слухача за 
одну годину в разі індивідуального навчання (за 1 годину)

63,01

222

Проведення гігієнічного навчання громадян, професійна чи інша діяльність яких 
пов'язана з небезпечними факторами, обслуговуванням населення, з метою 
запобігання виникнення захворювань, поширенню масових інфекційних та 
неінфекційних захворювань, отруєнь, в тому числі харчових за одного слухача за 
одну годину в разі групового начання за кількості чоловік не менше, ніж 5 осіб ( за 1 
годину)

12,60

223
Розгляд і оформлення документів на роботу з біологічними агентами різних груп 
патогенності (лікарі-бактеріологи, лікарі-вірусологи) за 1 годину

350,31

224
Розгляд і оформлення документів на роботу з біологічними агентами різних груп 
патогенності (лікарі-бактеріологи лабораторій ОНІ) за 1 годину

512,64

225
Проведення профілактичної дезінфекції поверхонь, приміщень, транспортних 
засобів тощо за 1кв.м.

3,85

Заступник директора з економічних питань Є.Пекна

Головний бухгалтер Т.Корнійчук



Додаток № З

до наказу ДУ "Волинський ОЛЦ

Тарифи на послуги, що надаються та виконуються
Державною установою "Волинський обласний лабораторний центр Міністерства

охорони здоров’я України”
( ндтя так-лалу!

Ціна без урахування 
податку на додану 

вартість за одне 
дослідження, гривень

1 2 3
1 Проведення змивів на патогенні та умовно-патогенні ентеробактерії 45,84
2 Визначення ЗКФ у воді (бродильний метод) 46.01
3 Визначення контамінації повітря 52,61
4 Проведення досліджень на підтвердження культур ентеробакгерій 416,30
5 Визначення ентерококів у воді 44,31
6 Визначення протею у харчових продуктах 44,92
7 Проведення досліджень на контамінацію дезрозчинів 44,39
8 Дослідження матеріалу на промислову стерильність 61,05
9 Визначення антибіотиків в харчових продуктах (дельвотест) 74,04
10 Дослідження лікарських форм по бактеріологічних показниках 88,51
11 Дослідження на виявлення лістерій в харчових продуктах 368,99
12 Дослідження води на патогенні ентеробактерії 159,44
13 Дослідження на підтвердження культур менінгокока 503,84
14 Дослідження періанального зскрібка на ентеробіоз 24,73

15
Дослідження садовини, городини на виявлення яєць та личинок гельмінтів, цист та 
ооцист найпростіших 99,42

16 Визначення заліза в воді дистильованій 35,73
17 Визначення кальцію в воді дистильованій 29.91
18 Визначення алюмінію в воді дистильваній 48,48
19 Визначення речовин, що відновлюють в воді дистильованій 36.02
20 Визначення нітратів в воді дистильованій 44,35
21 Визначення міді в воді дистильованій 36.02
22 Визначення водневого показника в воді дистильованій 19,90
23 Визначення сульфатів у воді дистильованій 36.98
24 Визначення хлоридів в воді дистильованій 29.74
25 Визначення цинку в воді дистильованій 44,16
26 Визначення сухого залишку в воді дистильованій 37,65
27 Визначення свинцю в воді дистильованій 45,30
28 Визначення аміаку в воді дистильованій 35,80
29 Визначення нітратів в фунті 39,02
30 Визначення формальдегіду в фунті 68,46
31 Визначення марганцю в фунті 66,28

32 Визначення нафтопродуктів в грунті 86.97

33 Визначення сірки в  ф у н т і 44.11

34
Визначення метанолу в атмосферному повітрі і повітрі закритих приміщень РД 
52.04.186-89

71.84

35
Визначення пірідіну в атмосферному повітрі і повітрі закритих приміщень РД 52.04.186
89

114,47



Визначення сірчаної кислоти в атмосферному повітрі і повітрі закритих приміщень РД 
52 04.186 63,13

* 37 Ґазохроматографічне визначення дибутилфталату в повітрі ( МВ N«2222-80) 89.95
38 Визначення алюмінію в повітрі робочої зони МУ 3943-85 84,33

39
Визначення бензолу, ксилолу та толуолу в атм повітрі і повітрі робочої зони МУ 4834
88 87,19

40 Визначення бутилацетату, вінілацетату, етилацетату в повггрі робочої зони МУ 1689-77 76,85

41 Визначення гексаметилендіаміну в повітрі робочої зони МУ 1656-77 78,70
42 Визначення епіхлоргідрину в повітрі робочої зони МУ 1707-77 (2-й метод) 81,63
43 Визначення етилендіаміну в повітрі робочої зони МУ 4532-87 80,57
44 Визначення каніфолі в повітрі робочої зони МУ 2894-83 82,45
45 Визначення капролактаму в повітрі робочої зони МУ 1671-77 84,95
46 Визначення масла мінерального в повітрі робочої зони МУ 5836-91 77,50
47 Визначення озону в повітрі робочої зони МУ 2732-83 60,17
48 Визначення сірчаної кислоти в повітрі робочої зони МУ 4588-88 84,69

49
Визначення спирту етилового е атмосферному повітрі і повітрі робочої зони МУ 1456
76

75.50

50 Визначення толуїлендіізоціанату в повітрі робочої зони МУ 4763-88 83,42
51 Визначення фенолу в повітрі робочої зони МУ 5926-91 82,58
52 Визначення формальдегіду в повітрі робочої зони МУ 4524-87 83.99
53 Визначення хлору в повітрі робочої зони МУ 1644-77 77,52
54 Визначення ацетальдегіду в повітрі робочої зони МУ 2563-82 82,46
55 Визначення ацетону в повітрі робочої зони МУ 5063-89 83,65
56 Визначення вінілхлориду в повітрі робочої зони МУ 5884-91 80,78
57 Визначення їдких лугів в повітрі робочої зони МУ 4574-88 76,10
58 Визначення вмісту йоду в харчовій солі 48,19

59
Визначення масової долі немолочних жирів в маслі з комбінованою жировою фазою 
основаною на визначення числа Рейхерта-Мейсля 87,04

60 Визначення масової частки жиру в хлібобулочних виробах ДСТУ 7045:2009 89.55

61 Визначення масової частки цукру в хлібобулочних виробах ДСТУ 7045:2010 74.52

62 Визначення мікотоксину. Патулін ДСТУ 4947:2008 135,08

63 Рефрактометричний метод визначення сухих речовин 32,05

Заступник директора з економічних питань (^ 1

Головний бухгалтер

Є.Пвкна

Т.Корнійчук



{  -ЧИ •' |>

Тарифи на послуги, що надаються та виконуються
Д ерж авною  уст ан ов ою  "Волинський обласний л аб ор ат о рн и й  цент р М ін іст ерст ва

охорони здоров'я України"
•. • • і:ік.і ■ і.і\ >

ЦІНІ) беї урахування  
податку на долану вартість

ія одне дослідження,
1 |>ИНЄНІ.

1 2 3
В ірусологічні дослідження

1
Дослідження біологічного матеріалу із застосуванням імуноф ерментного аналізу- 
визначення Ід Є  антитіл до диф терійного анатоксину

170.83

Заступник директора з економічних питань , ' ^ ; /  Є.Пекна

Головний бухгалтер ^ < , , < '  Т.Корнійчук



Додаток № І
ДОУ ’’Волинський ОЛЦ

і "08 сфиЖ гиЖ

' 7

Н В.Янко

Тарифи на послуги, що надаються та виконують 
Державною установою "Волинський обласний лабораторний центр Міністерства

охорони здоров'я України"
( нліва закладу)

Ціна без урахування 
податку на додану вартість 

за одяе дослідження, 
гривень

1 2 4

Вірусологічні дослідження

1
Розрахунок вартості проведення вірусологічних досліджень із застосуванням 
ланцюгової полімеразної реакції в реальному часі якісним методом (Коронавірус)

686,28

Заступник директора з економічних питань 

Головний бухгалтер

Є.Пекна 

Т.Корнійчук



Додаток № 2
до наказу ДУ "Волинський ОЛЦ

Тарифи на послуги, що надаються та виконуються !г; .. .
Державною установою "Волинський обласний лабораторний центрШяїсТііерства

охорони здоров’я України”
( назиа закладу)

Ціна без урахування 
податку на додану вартість 

за одне дослідження, 
гривень

1 2 4

Заступник генерального директора з економіч

Головний бухгалтер

Є.Пекна

Т.Корнійчук



Додаток №
до наказу ДУ "Волинський ОЛЦ 

М Ш ^щ аїш і"  від V ї  <1.V  < у ^
5 /  - < ■ О '  V

директора 
МОЗ

Іаталія ЯНКО

2021

Тарифи на послуги, що надаються та виконуються

Державною установою "Волинський обласний лабораторний центр Міністерства
охорони здоров'я України"

( натаа заклал))

Ціна без урахування 
податку на додану вартість  

за одне дослідження, 
гривень

1 2 3
Вірусологічні дослідження

1
Розрахунок вартості проведення вірусологічних досліджень із застосуванням 
ланцюгової полімеразної реакції в реальному часі якісним методом (Коронавірус)

565,68

2 Забір матеріалу на ПЛР-дослідження
81,43

Бактеріологічні дослідження

3
Розрахунок вартості проведення досліджень методом ІФА (ІдС до коронавірусу 
ЗАК8-СоУ-2)

128,46

4
Розрахунок вартості проведення досліджень методом ІФА (ІдМ до коронавірусу 
ЗАКЗ-СоУ-2)

128,46

5 Розрахунок вартості проведення забору крові для досліджень
30,70

Заступник генерального директора з економічних питань

Головний бухгалтер СУ /

Євгенія ПЕКНА

Тетяна КОРНІЙЧУК



Додаток № 1
до наказу ДУ "Волинський и л ц  
МОЗ України" від "09"

№ 5-і -O C j

то директора 
‘ МОЗ

аталія ЯНКО

2021р.

Тарифи на послуги, що надаються та виконуються

Державною установою "Волинський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров'я України”

Ціна без урахування податку на 
додану вартість за одне 
дослідження, гривень

1 2 3
Бактеріологічні, вірусологічні та паразитологічні дослідження

1 Дослідження на визначення МАФАнМ у харчових продуктах 123,14

2 Дослідження на проведення БГКП в харчових продуктах 71,64

3 Дослідження на золотистий стафілокок в харчових продуктах 104,54

4 Дослідження на проведення визначення протею у харчових продуктах 63,55

5 Дослідження плісняви та дріждів в харчових продуктах 76,31

6
Дослідження на виявлення патогенних ентеробактерій в харчових продуктах, в 
тому числі сальмонел

163,70

7 Дослідження на виявлення лістерій в харчових продуктах 412,97

8 Дослідження на виявлення антибіотиків в харчових продуктах (дельвотест) 85,05

9 Дослідження матеріалу на промислову стерильність 83,05

10 Дослідження на визначення ЗМЧ у воді 66,39

11 Дослідження на визначення ЗКФ у воді (мембранні фільтри) 117,17

12 Визначення ЗКФ у воді (бродильний метод) 73,88

13 Дослідження води на патогенні ентеробактерії 182,36

14 Визначення ентерококів у воді 62,94

15 Дослідження на визначення ЛКП у воді річок, озер (бродильним методом) 122,33

16 Дослідження на визначення ЗКФ, Е.соїі у воді (методом колі-лерт) 293,23

17
Дослідження на проведення змивів на БГКП - одне дослідження 
(при проведенні 10 і більше досліджень ціна зменшується в 2 рази)

55,21

18 Проведення змивів на золотистий стафілокок 61,26

19 Проведення змивів на патогенні та умовно-патогенні ентеробактерії 61,11

20 Профілактичні дослідження на носійство збудників кишкових інфекцій 95,12

21 Профілактичні дослідження на носійство золотистого стафілокока 61,01

22 Профілактичні дослідження на носійство збудника дифтерії 68,61

23 Дослідження на мікрофлору з від'ємним результатом 107,47

24 Дослідження на мікрофлору з позитивним результатом 208,24

25 Визначення чутливості культур до антибіотиків 90,72

26 Діагностичні дослідження на дисбактеріоз 522,19

27 Дослідження на підтвердження культур менінгокока 660,20

28 Проведення досліджень на підтвердження культур ентеробактерій 565,36

29 Дослідження матеріалу на стерильність 86,78

30 Дослідження лікарських форм по бактеріологічних показниках 120,74

31 Визначення контамінації повітря 69,57

32 Проведення досліджень на контамінацію дезрозчинів 63,02

33 Діагностичні дослідження при харчових отруєннях 525,16



34
Розрахунок вартості при проведенні досліджень на напруженість імунітету 
методом ІФА (диферія, правець, кашлюк) 198,89

Дослідження сироваток крові методом ІФА:
35 IgG Аскарида 193,86
36 IgG Опісторх 189,33
37 IgG Ехінокок 190,56
38 IgG Токсокара 190,56

39
Дослідження одного змиву на виявлення яєць і личинок гельмінтів, цист 
найпростіших 62,90

40 Дослідження на виявлення патогенних кишкових найпростіших в калі 105,83
41 Дослідження на виявлення яєць і личинок гельмінтів в калі 69,63

42
Дослідження грунту,піску,твердих побутових відходів на виявлення яєць і личинок 
гельмінтів, патогенних найпростіших 120,60

43
Дослідження води(питної, стічної,води відкритих водойм, плавбасейнів) на 
виявлення яєць і личинок гельмінтів, патогенних найпростіших

215,50

44
Дослідження одного змиву навколишнього середовища на виявлення кліщів 
побутового пороху

157,12

45 Дослідження м'яса і м'ясопродуктів на виявлення личинок і фрагментів гельмінтів
185,72

46
Дослідження риби і рибопродуктів, молюсків на виявлення личинок гельмінтів і 
патогенних найпростіших

185,72

47
Дослідження осаду стічних вод, кеку, мулу, твердої фракції с/г стоків на 
виявлення яєць і личинок гельмінтів, патогенних найпростіших

210,73

48 Дослідження періанального зскрібка на ентеробіоз 44,51

49
Дослідження садовини, городини на виявлення яєць та личинок гельмінтів, 
патогенних найпростіших 132,99

50 Бактеріологічний контроль середовищ на холеру 279,48
51 Бактеріологічні дослідження на ієрсиніоз 195,72

52 Бактеріологічні дослідження на виявлення бактерій роду лістерій 208,05
53 Дослідження на лептоспіроз методом РМА 446,44
54 Мікроскопічне дослідження кліща на наявність борелій 74,22
55 Бактеріологічні дослідження на туляремію 443,60
56 бактеріологічні дослідження на сибірку 415,57
57 Серологічне дослідження на висипний тиф методом реакції аглютинації 394,57
58 Бактеріологічні дослідження на виявлення бактерій роду ЛЕГІОНЕЛ 428,18
59 Дослідження на холеру 266,07

60 Серологічне дослідження на туляремію в реакції аглютинації 198,42
61 Дослідження на ієрсиніози в РПГА (мікрометод) 199,85
62 Серологічне дослідження на бруцельоз (реакція аглютинації) 121,15
63 Дослідження на туляремію в РПГА 151,96
64 Визначення наявності ботулотоксину в реакції нейтралізації (РН) на білих мишах 988,47

65
Вірусологічні дослідження біологічного матеріалу та проб з об'єктів 
життєдіяльності людини із застосуванням реакції нейтралізації 405,54

66
Вірусологічні дослідження із застосуванням ланцюгової полімеразної реакції в 
реальному часі якісним методом на 1 дослідження (вірус гепатиту С) 363,08

67 Виділення ентеровірусів, аденовірусів із зразків біоматеріалу на культурі клітин 337,34

68
Виділення ентеровірусів, аденовірусів з об'єктів життєдіяльності людини на 
культурі клітин 337,34

69
Вірусологічні дослідження біологічного матеріалу та проб з об'єктів 
життєдіяльності людини із застосуванням імуноферментного аналізу 175,30

70
Вірусологічні дослідження із застосуванням ланцюгової полімеразної реакції в 
реальному часі кількісним методом 656,26

71
Вірусологічні дослідження із застосуванням ланцюгової полімеразної реакції в 
реальному часі якісним методом 436,67

Санітарно-гігієнічні дослідження

72
Визначення фосфороорганічних пестицидів методом ХТШ в харчових продуктах 
рослинного походження 273,63

73 Визначення ридомілу методом ГРХ в харчових продуктах 201,47
74 Визначення ридомілу методом ХТІІІ в харчових продуктах 270,43
75 Визначення хлорорганічних пестицидів методом ГРХ в харчових продуктах 258,32



76 Визначення хлорорганічних пестицидів методом ХТШ в харчових продуктах 307,36
77 Визначення фосфороорганічних пестицидів методом ГРХ в харчових продуктах 227,74
78 Визначення синтетичних піретроїдів методом ГРХ в харчових продуктах 221,89
79 Визначення синтетичних піретроїдів методом ХТШ в харчових продуктах 273,34
80 Визначення симм-триазинів методом ГРХ в харчових продуктах 237,56
81 Визначення симм-триазинів методом ХТШ в харчових продуктах 288,81
82 Кадмій у воді 59,93
83 Мідь у воді 59,93
84 Ртуть у воді 67,56
85 Свинець у воді 59,93
86 Свинець(валова форма) у грунті 70,92
87 Цинк у воді 63,23
88 Кадмій у харчових продуктах 87,13
89 Мідь у грунті (рухома форма) 73,97
90 Мідь у харчових продуктах 87,13
91 Нікель у грунті (рухома форма) 73,97
92 Свинець в харчових продуктах 87,13
93 Хлороформ у питній воді 96,09
94 Хром у грунті (рухома форма) 73,97
95 Цинк у грунті (рухома форма) 73,97
96 Цинк в харчових продуктах 93,78
97 Ртуть в харчових продуктах та сировині 83,97
98 Миш'як в харчових продуктах 109,40
99 Миш'як у воді 89,46

100
Визначення формальдегіду в модельному середовищі методом 
фотоелектроколоріметрії 163,11

101 Фотометричне визначення етиленгліколю в повітрі 167,55
102 Визначення аміаку в повітрі фотометричним методом 152,69

103
Визначення алюмінію в модельному середовищі методом 
фотоелекгроколориметрії 133,86

104
Визначення стиролу, акрилонітрилу, метилметакрилату методом ГРХ в 
модельних розчинах 118,48

105
Визначення спиртів та розчинників (ацетон, етилацетат, гептан, гексан, 
ізопропіловий, бутиловий, метиловий спирт) методом ГРХ в модельних розчинах 133,89

106 Визначення фенолу, діфенілолпропану методом ТШХ 181,97

107 Визначення міді, цинку, свинцю, кадмію у витяжках методом вольтамперометрії 146,04

108
Визначення металів (цинк, мідь, свинець, кадмій, нікель, кобальт) методом ТШХ в 
модельному середовищі 194,38

109 Визначення формальдегіду в повітрі фотометричним методом 121,91
110 Визначення хрому в модельному середовищі фотометричним методом 108,63
111 Стійкість захисно-декоративного покриття до дії поту 44,86
112 Стійкість захисно-декоративного покриття до дії слини 44,79
113 Органолептика (зовнішній вигляд, запах водних витяжок) 24,39
114 Визначення загальної твердості у воді питній і воді відкритих водойм 44,89
115 Визначення сухого залишку у воді питній, стічній і воді водойм 56,01
116 Визначення хлоридів у воді питній, стічній і воді водойм 42,87
117 Визначення заліза у воді питній, стічній і воді водойм 50,70
118 Визначення водневого показника у воді питній, стічній і воді водойм 26,01
119 Визначення нітритів у воді питній, стічній і воді водойм 64,75
120 Визначення аміаку у воді питній, стічній і воді водойм 48,79
121 Визначення сульфатів у воді питній, стічній і воді водойм 49,42
122 Визначення перманганатної окислюваності у в воді питній, стічній, воді водойм 65,86
123 Визначення нітратів в воді питній, стічній, воді водойм 66,46
124 Визначення БСК у воді стічній і воді водойм 86,68
125 Визначення розчиненого кисню в воді питній, стічній і воді водойм 67,00
126 Визначення ХСК в стічній і воді водойм 102,02
127 Визначення нафтопродуктів в воді питній, стічній і воді водойм 142,88
128 Визначення хрому в воді питній, стічній і воді водойм 78,22
129 Визначення фосфатів в воді питній, стічній і воді водойм 71,31
130 Визначення кальцію в воді питній і воді водойм 42,14
131 Визначення забарвленості(колірності) в воді питній, стічній і воді водойм 43,97
132 Визначення каламутності в воді питній 43,97
133 Визначення загальної лужності в воді питній, стічній і воді водойм 43,00
134 Визначення марганцю в воді питній, стічній і воді водоймі 72,48
135 Визначення фторидів в воді питній 74,00



136 Визначення АПАР в воді питній, стічній і воді водойм 82,61
137 Визначення йоду в воді питній 71,69
138 Визначення присмаку в воді питній 21,17
139 Визначення завислі речовини в воді стічній і воді водойм 60,07
140 Визначення сірководню в воді питній і воді водойм 86,01
141 Визначення міді в воді питній, стічній і воді водоймі 69,44
142 Визначення запаху в воді питній, стічній і воді водоймі 21,17
143 Визначення нікелю в воді питній, стічній і воді водоймі 67,36
144 Визначення молібдену в воді питній 74,08
145 Визначення кремнію в воді питній і воді водойм 84,67
146 Визначення хлору залишкового в воді питній 24,41
147 Визначення алюмінію в воді питній 71,76
148 Визначення хлору активного у дезрозчинах 60,70
149 Визначення фенолу в воді питній і воді водойм 84,87
150 Визначення формальдегіду в воді питній і воді водойм 82,06
151 Визначення жирів в воді стічній 128,92
152 Визначення заліза в воді дистильованій 47,96
153 Визначення кальцію в воді дистильованій 42,14
154 Визначення алюмінію в воді дистильованій 68,40
155 Визначення речовин, що відновлюють в воді дистильованій 48,25
156 Визначення нітратів в воді дистильованій 62,71
157 Визначення міді в воді дистильованій 48,25
158 Визначення водневого показника в воді дистильованій 26,01
159 Визначення сульфатів у воді дистильованій 49,21
160 Визначення хлоридів в воді дистильованій 41,97
161 Визначення цинку в воді дистильованій 62,52
162 Визначення сухого залишку в воді дистильованій 56,01
163 Визначення свинцю в воді дистильованій 63,66
164 Визначення аміаку в воді дистильованій 48,03
165 Визначення нітратів в грунті 52,82
166 Визначення формальдегіду в грунті 88,38
167 Визначення нафтопродуктів в грунті 114,58
168 Визначення сірки в грунті 56,34
169 Визначення пилу в повітрі 47,22
170 Фотометричне визначення аміаку в повітрі 195,20
171 Фотометричне визначення хрому (VI) в повітрі 156,14
172 Фотометрчне визначення фрмальдегіду в повітрі 160,70
173 Фотометричне визначення фенолу в повітрі 144,34
174 Фотометричне визначення хлору в повітрі 80,01
175 Фотометричне визначення фосфору в повітрі 87,01
176 Фотометричне визначення оцтової кислоти в повітрі 109,68
177 Фотометричне визначення ізопропілового спирту в повітрі 95,90
178 Фотометричне визначення диметиламін в повітрі 96,08
179 Фотометричне визначення свинцю 84,40
180 Фотометричне визначення марганцю 88,33
181 Фотометричне визначення водню ціанистого в атмосферному повітрі 88,51
182 Фотометричне визначення водню хлористого 107,75
183 Фотометричне визначення ангідриду сірчистого в повітрі 148,59
184 Фотометричне визначення азоту діоксиду в повітрі 152,95
185 Фотометрчне визначення сірководню в повітрі 165,24
186 Визначення вуглецю оксиду в повітрі газовим аналізатором "Аквілон-1-1" 53,39
187 Визначення ртуті в повітрі газовим аналізатором "АГП-01" 53,39

188 Визначення сірчаної кислоти в атмосферному повітрі і повітрі закритих приміщень 83,05

189 Фотометричне визначення хрому (III) в зварювальному аерозолі 168,60 .
190 Фотометричне визначення хрому (VI) в зварювальному аерозолі 149,72
191 Фотометрчне визначення залізу оксиду в зварювальному аерозолі 150,96
192 Фотометрчне визначення озону в зварювальному аерозолі 178,42
193 Фотометричне визначення марганцю в зварювальному аерозолі 162,82
194 Фотометричне визначення аміаку в повітрі 131,01
195 Фотометричне визначення азоту оксиду (IV) в повітрі 165,89
196 Визначення вуглецю оксиду в повітрі газовим аналізатором "Дозор" 53,39
197 Визначення азоту діоксиду в повітрі газовим аналізатором "Дозор" 53,39
198 Визначення аміаку в повітрі газовим аналізатором "Дозор" 53,39
199 Визначення ангідриду сірчистого в повітрі газовим аналізатором "Дозор" 53,39



200 Визначення ртуті в повітрі газовим аналізатором «АГП-01» 53,39
201 Визначення вуглецю оксиду в повітрі газовим аналізатором «Аквілон-1-1» 53,39
202 Газохроматографічне визначення дибутилфталату в повітрі 109,87
203 Визнвчення алюмінію в повітрі робочої зони 118,06
204 Визначення бензолу, ксилолу та толуолу в атм повітрі і повітрі робочої зони 120,92
205 Визначення бутилацетату, вінілацетату, етилацетату в повітрі робочої зони 106,95
206 Визначення гексаметилендіаміну в повітрі робочої зони 112,43
207 Визначення епіхлоргідрину в повітрі робочої зони 115,36
208 Визначення етилендіаміну в повітрі робочої зони 114,30
209 Визначення каніфолі в повітрі робочої зони 116,18
210 Визначення капролактаму в повітрі робочої зони 118,68
211 Визначення масла мінерального в повітрі робочої зони 111,23
212 Визначення озону в повітрі робочої зони 80,09
213 Визначення сірчаної кислоти в повітрі робочої зони 118,42
214 Визначення спирту етилового в атмосферному повітрі і повітрі робочої зони 109,23
215 Визначення толуїлендіізоціанату в повітрі робочої зони 117,15
216 Визначення фенолу в повітрі робочої зони 116,31
217 Визначення формальдегіду в повітрі робочої зони 117,72
218 Визначення хлору в повітрі робочої зони 111,25
219 Визначення ацетальдегіду в повітрі робочої зони 116,19
220 Визначення ацетону в повітрі робочої зони 117,38
221 Визначення вінілхлориду в повітрі робочої зони 114,51
222 Визначення їдких лугів в повітрі робочої зони 109,83
223 Визначення оцтової кислоти в повітрі роб зони 116,46
224 Визначення енергетичної цінності (калорійності) страв та раціонів харчування 167,40
225 Визначення термічної обробки кулінарних виробів з м’яса та риби. 67,75

226
Визначення загального вмісту нітриту (контрольний метод) м'ясо та м'ясні 
продукти 108,75

227 Визначення нітратів в продукції рослинництва 74,08
228 Визначення гормону естрадіолу -17(3 345,01
229 Визначення гормону діетилстільбестролу 334,54
230 Визначення кислотності хлібобулочних виробів 61,74
231 Визначення пористості хлібобулочних виробів 48,95
232 Визначення вологості хлібобулочних виробів 56,49
233 Визначення мікотоксину. Зеараленон 208,84

234 Визначення мікотоксину.Дезоксиніваленол 189,07

235 Визначення мікотоксину. Афлатоксин В1 208,16
236 Визначення вмісту йоду в харчовій солі 61,99

237
Визначення масової долі немолочних жирів в маслі з комбінованою жировою 
фазою основаною на визначення числа Рейхерта-Мейсля

120,77

238 Визначення масової частки жиру в хлібобулочних виробах 123,28
239 Визначення масової частки цукру в хлібобулочних виробах 102,13
240 Визначення мікотоксину. Патулін 162,69
241 Рефрактометричний метод визначення сухих речовин 45,85

Лабораторні дослідження ЕМП та інших фізичних факторів

242

Визначення еквівалентних рівнів звуку (шумове навантаження за робочу зміну та 
на територію безпосередньо прилеглу до житлових будинків, лікарень, санаторіїв 
тощо) непостійних та імпульсних шумів

196,04

243 Визначення еквівалентних рівнів інфразвуку, ультразвуку 196,04

244
Визначення рівнів вібрації: загальної або локальної (корегувальні або 
еквівалентні рівні)

511,10

245 Визначення щільності потоку енергії 190,29
246 Визначення напруженості електромагнітного поля 180,08
247 Визначення напруженості електромагнітного поля промислової частоти 180,08
248 Визначення рівнів освітленості 42,16
249 Визначення інтенсивності теплового (інфрачервоного) випрмінювання 50,67

250
Визначення показників мікроклімату (температура повітря, відносна вологість 
повітря/швидкість руху повітря) 52,45

251 Визначення рівня ультрафіолетового випрмінювання 293,69
252 Визначення напруженості електромагнітних випромінювань від комп'ютерів 380,20
253 Визначення кратності повітрообміну 198,48



254

Визначення радіонуклідного складу та питомої активності природних та штучних 
радіонуклідів в об'єкті природного середовища з використанням гамма- 
спектрометра

309,14

255
Визначення радіонуклідного складу та питомої активності природних та штучних 
радіонуклідів в об'єкті природного середовища з використанням РУГ-91 84,83

256

Визначення радіонуклідного складу та питомої активності природних та штучних 
радіонуклідів стронцію -90 в об'єкті природного середовища з використанням 
бета-спекгрометра

222,46

257
Визначення питомої активності радіонуклідів цезію-137в продуктах харчування з 
використанням гамма-спектрометра 324,97

258
Визначення питомої активності радіонуклідів цезію-137 в продуктах харчування 
використанням гамма-спектрометра РУГ-91 84,83

259
Визначення питомої активності радіонуклідів стронцію-90 в продуктах харчування 
з використанням бета-спектрометра 222,46

260

Вимірювання рівня потужності поглиненої дози зовнішнього гамма, 
рентгенівського випромінювання, поверхневого альфа-, бета- забруднення в 
одній точці

34,82

261
Визначення радіонуклідного складу та питомої активності природних та штучних 
радіонуклідів в одній пробі води методом радіометричного аналізу (УМФ-2000) 909,79

262
Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об'ємної активності радону-222 у 
повітрі приміщень в одній точці 121,50

263 Вимірювання дози внутрішнього опромінення людини 116,33

264
Визначення шумових характеристик джерел шуму (звукового тиску в октавних 
смугах частот) для постійного шуму 246,38

265
Визначення радіаційної ситуації, підготовка та обґрунтування протирадіаційних 
заходів на радіаційно-небезпечному об'єкті 405,33

266
Розрахунок меж санітарно-захисної зони, зони обмеження забудови на 
радіотехнічний об’єкт

966,68

Різне

267 Організація лабораторних досліджень, оцінка результатів роботи 199,75

268

Визначення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, 
технологічного та трудового процесу (без урахування вартості дослідження) за 
одне робоче місце

160,77

269
Оформлення висновку по протоколу лабораторних досліджень (за один 
протокол) 60,29

270
Проведення загальної гігієнічної оцінки умов праці за ступенем шкідливості та 
небезпечності (за одне робоче місце)

160,77

271
Проведення досліджень показників важкості та напруженості праці, оформлення 
висновку по протоколу досліджень (за одне робоче місце)

401,94

272

Вивчення дотримання санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних вимог 
на об'єкті, у тому числі шляхом проведення моніторингових візитів, з видачею 
довідки, акта, рекомендацій, інше

80,39

273

Надання консультацій з питань дотримання санітарно-гігієнічних та санітарно- 
протиепідемічних вимог на об’єкті, проведення лабораторних досліджень та 
інструментальних замірів, використання дезінфекційних засобів, інше у сфері 
епідеміологічного нагляду та громадського здоров’я

80,39

274
Навчання на робочих місцях фахівців відомчих санітарно-гігієнічних лабораторій 
методам проведення санітарно-гігієнічних та інших досліджень (за 1 годину)

123,02

275

Навчання на робочих місцях фахівців відомчих бактеріологічних лабораторій 
методам проведення бактеріологічних, вірусологічних, паразитологічних та інших 
досліджень (за 1 годину)

138,85 .

276

Проведення гігієнічного навчання громадян, професійна чи інша діяльність яких 
пов'язана з небезпечними факторами, обслуговуванням населення, з метою 
запобігання виникнення захворювань, поширенню масових інфекційних та 
неінфекційних захворювань, отруєнь, в тому числі харчових за одного слухача за 
одну годину в разі індивідуального навчання (за 1 годину)

99,87



277

Проведення гігієнічного навчання громадян, професійна чи інша діяльність яких 
пов'язана з небезпечними факторами, обслуговуванням населення, з метою 
запобігання виникнення захворювань, поширенню масових інфекційних та 
неінфекційних захворювань, отруєнь, в тому числі харчових за одного слухача за 
одну годину в разі групового начання за кількості чоловік не менше, ніж 5 осіб( за 
1 годину)

19,97

278
Розгляд і оформлення документів на роботу з біологічними агентами різних груп 
патогенності (лікарі-бактеріологи, лікарі-вірусологи) за 1 годину

555,41

279
Проведення профілактичної дезінфекції поверхонь, приміщень, транспортних 
засобів тощо за 1кв.м.(помічник лікаря -епідеміолога)

4,86

280
Проведення профілактичної дезінфекції поверхонь, приміщень, транспортних 
засобів тощо за 1кв.м.(дезінфектор)

3,46

Заступник генерального директора з економічних питань 

Головний бухгалтер ( і  /

Євгенія ПЕКНА

Тетяна КОРНІЙЧУК
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Тарифи на послуги, що надаються та виконуються 
Державною установою "Волинський обласний лабораторний центр Міністерства

охорони здоров'я України"
( иаіназакладу]

Ціна без урахування 
палатку на долану вартість 

за одне дослідження, 
гривень

1 2 4

Бактеріологічні дослідження

31,61
1 Розрахунок вартості проведення забору крові для досліджень

Заступник генерального директора з економічних питань 

Головний бухгалтер

♦
Євгенія ПЕКНА 

Тетяна КОРНІЙЧУК
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Тарифи на послуги, що надаються та виконуються

Державною установою "Волинський обласний лабораторний центр Міністерства 
охорони здоров'я України"

Ціна без урахування податку на додану 
вартість за одне дослідження, гривень

1 2 3

1

Визначення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища, 
технолагічного та трудового процесу (без урахування вартості дослідження) за одне 
робоче місце

199,75

2 Оформлення висновку по протоколу лабораторних досліджень (за один протокол)
74,91

3
Проведення загальної гігієнічної оцінки умов праці за ступенем шкідливості та 
небезпечності (за одне робоче місце)

199,75

4
Проведення досліджень показників важкості та напруженості праці, оформлення 
висновку по протоколу досліджень (за одне робоче місце)

499,38

5

Вивчення дотримання санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних вимог на 
об’єкті, у тому числі шляхом проведення моніторингових візитів, з видачею довідки, 
акта, рекомендацій, інше

99,87

6

Надання консультацій з питань дотримання санітарно-гігієнічних та санітарно- 
протиепідемічних вимог на об’єкті, проведення лабораторних досліджень та 
інструментальних замірів, використання дезінфекційних засобів, інше у сфері 
епідеміологічного нагляду та громадського здоров’я

99,87

Заступник генерального директора з економічних питань Євгенія ПЕКНА

Головний бухгалтер <’ с .с с і  / Тетяна КОРНІЙЧУК
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Тарифи на послуги, що надаються та викону

Державна установа "Волинський обласний центр контролю та 
профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України"

Ціна без урахування податку на 
додану вартість за одне 
дослідження, гривень

1 2 3

1 озрахунок вартості проведення експрес-тесту на 8АК5-Со\Л2 (1 дослідження 291,00

Заступник генерального директора з економічних питань Євгенія ПЕКНА

Головний бухгалтер Тетяна КОРНІЙЧУК


