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« 07 » травня 2019 р. м. 1 Іолтава № 47

Про затвердження переліку платних послуг 
та тарифів (прейскурантів) на платні послуги, 
що надаються лабораторією фізичних факторів 
ДУ «Полтавський ОЛ11, МОЗ України» та 
ві докремлени м и структури и ми н і дрозді лам и 
ДУ «Полтавський ОЛІІ МОЗ України»

На виконання норм Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу 
України, Законів України «Про ціни та ціноутворення» та «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінет) 
Міністрів України №1138 від 17.09.1996р. «Про затвердження переліку платних 
послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров'я та 
вищих медичних навчальних закладах», №1548 від 25.12.1996р. «Про 
встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів 
міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», наказу Міністерства охорони 
здоров'я України №385 від 28.10.2002р. «Про затвердження переліків закладів 
охорони здоров’я, лікарських, провізорських посад та посад молодших 
спеціалістів з фармацевтичною освітою у закладах охорони здоров'я» та згідно 
положень Статуту Державної установи «Полтавський обласний лабораторний 
центр Міністерства охорони здоров’я України», що затверджений наказом 
Міністерства охорони здоров'я України № 752 від 05.04.2019р., а також з 
метою впорядкування діяльності, зміцнення матеріально-технічної бази та для 
забезпечення виконання мети, завдань та предмету діяльності установи

НАКАЗУЮ:

І. Затвердити перелік плаї них послуг, що надаються лабораторією фізичних 
факторів Державної установи «Полтавський обласний лабораторний 
центр Міністерства охорони здоров'я України» та відокремленими 
структурними підрозділами Державної установи «Полтавський обласний



лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», згідно 
Додатку 1.

2. Затвердити тарифи (прейскуранти) на платні послуги, що надаються 
лабораторією фізичних факторів Державної установи «Полтавський 
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» та 
відокремленими структурними підрозділами Державної установи 
«Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони 
здоров’я України», згідно Додатку 2.

3. Визначити, що тарифи (прейскуранти) на платні послуги затверджені без 
урахування податку на додану вартість. При формуванні вартості 
послуги, до ціни додавати суму податку на додану вартість у розмірі, їло 
визначений чинним законодавством України.

4. Визнати такими, що втратили чинність п. 198 - п.215 Розділу «Фізичні та 
радіологічні показники» додатку до наказу ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ 
України» №37 від 15.04.2019р. «Про затвердження тарифів 
(прейскурантів) за надання платних послуг ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ 
України» та її відокремленими структурними підрозділами».

5. Заступнику директора Асаулу М.В., заступнику директора Журавльову 
А.М., завідувачу лабораторії фізичних факторів ДУ «Полтавський ОЛЦ 
МОЗ України» Мулюковій І.А., завідувачам міськ(між)районних 
відокремлених структурних підрозділів забезпечити неухильне виконання 
даного наказу.

6. Наказ вводиться вдію  з 13.05.2019року.
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. директора



Погоджено:
Заступник директора

Заступник директора

Заступник директора з 
економічних питань

Головний бухгалтер

Провідний юрисконсульт

7 *
М.В.Лсаул

А.М.Журавльов

М.А.Захар’ева

Л.П.Кочетова

Т.Г.Дерев'янко



Додаток 1
до наказу ДУ «Полтавський ОЛІІ 
МОЗ України» № 47 від 07.05.2019р.

Перелік платних послуг,
шо надаються лабораторією фізичних факторів Державної установи
«Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони 
здоров’я України» та відокремленими структурними підрозділами 
Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров'я України»

1. 1 Іараметри мікроклімату: температура повітря;
2. Параметри мікроклімату: вологість повітря;
3. Параметри мікроклімату: швидкість руху повітря;
4. Освітлення штучне;
5. Освітлення природне;
6. Освітлення поєднане;
7. Визначення еквівалентного та максимального рівнів звуку 

(шумового навантаження) непостійних шумів на сельбишній 
території;

8. Визначення рівнів постійного шуму (звукового тиску в октавних 
смугах частот) на сельбишній території, виробничих об'єктах, 
робочих місцях , тощо;

9. Вимірювання рівнів шуму (еквівалентного рівня звуку) за робочу 
зміну;

10. Визначення рівнів загальної вібрації в житлових та громадських 
приміщеннях;

11. Визначення рівнів локальної вібрації в житлових та іромадських 
приміщеннях;

12. Визначення рівнів локальної вібрації на робочих місцях;
13. Визначення рівнів загальної вібрації на робочих місцях;
14. Напруженість електромагнітного поля (по електричній складовій, по 

магнітній складовій, по щільності потоку енергії);
15. Визначення радіонуклідного складу та питомої активності 

природних та штучних радіонуклідів в об'ежтах середовища 
(будматеріали, мінеральна сировина, вироби з фаянсу, скла та 
глини, грунт, лісоматеріали, картонно-паперова продукція, тощо) з 
використанням гамма-спектрометрів;

16. Визначення питомої активності Цезію-137 в продуктах 
харчування з використанням гамма-спектрометрів;

17. Визначення питомої активності Стропцію-90 в продуктах
харчування з використанням бета-спектрометрів;

18. Визначення сумарної об’ємної активності альфа та бета 
випромінюючих радіонуклідів у воді радіохімічним методом;

19. Визначення питомої активності Стронцію-90 у воді
радіохімічним методом;



20. Визначення питомої активності Цезію-137 у воді радіохімічним 
методом;

21. Визначення питомої активності Урану-238 у воді радіохімічним 
методом;

22. Визначення питомої активності Радію-224, 226 у воді
радіохімічним методом;

23. Визначення питомої активності Стронцію-90 в об'єктах
середовища (в деревині та продукції з деревини, лікарській
сировині, інше)з використанням бета-сгіектрометрів;

24. Визначення питомої активності Цезію-137 у грунті
радіохімічним методом;

25. Визначення питомої активності Стронцію -90 у грунті
радіохімічним метолом;

26. Вимірювання рівня еквівалентної рівноважної об'ємної
активності Радону-222 у повітрі приміщень в одній точці;

27. Вимірювання рівня потужності поглиненої дози зовнішнього 
гамма-випромінювання в одній точці;

28. Вимірювання рентгенівського випромінювання в одній точці;
29. Вимірювання щільності потоку альфа, бета випромінювання в 

одній точці;
30. Вимірювання щільності потоку нейтронного випромінювання в 

одній точці;
3 1. Оформлення паспорту радіаційної якості.


