
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

«ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЛАБОРАТОРНИЙ ЦЕНТР 
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ»

Н А К А З

« 2 0 »  травня 2019 р. м. Полтава № 51

Про затвердження переліку платних послуг 
та тарифів (прейскурантів) на платні послуги, 
що надаються лабораторією особливо небезпечних 
інфекцій ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» та 
відокремленими структурними підрозділами 
ДУ «1 Іолтавський ОЛЦ 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 Кабінету 
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:

1. Затвердити перелік платних послуг, що надаються лабораторією 
особливо небезпечних інфекцій Державної установи «І Іолтавський 
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 І.

2. Затвердити тарифи (прейскуранти) на платні послуги, що надаються
лабораторією особливо небезпечних інфекцій 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, що 
визначений чинним законодавством України.

4. Визнати таким, що втратили чинність тарифи (прейскуранти) на 
проведення досліджень з особливо небезпечних інфекцій, визначені 
наказом 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 
стру кту р н и м и п і дрозд і л а м и ».

5. Заступнику директора Асаулу М.В., заступнику директора Журавльову 
А.М., завідувачу лабораторії особливо небезпечних інфекцій /(У 
«Полтавський ОЛЦ МОЗ України» Руденко Л.М., завідувачам 
міськ(між)районних відокремлених структурних підрозділів забезпечити 
неухильне виконання даного наказу.

6. Наказ вводиться в дію з 30.05.2019року.
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. директора



Додаток 1
до наказу ДУ «Полтавський ОЛЦ 
МОЗ України» № 51 від 20.05.2019р.

Перелік платних послуг,
що надаються лабораторією особливо небезпечних інфекцій 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. Виявлення антитіл до збудника лептоспірозу методом реакції 
мікроаглютинації (РМА) з діагностичним набором штамів лептоспір;

2. Контроль за якістю поживних середовищ (Лужний агар) титраційним 
методом за один тест-штам;

3. Контроль за якістю поживних середовищ (Основний пептон) титраційним 
методом за один тест-штам;

4. Виявлення антитіл до збудника псевдотуберкульозу в реакції непрямої 
гемаглютинації (РНГ А);

5. Виявлення антитіл до збудника кишкового ієрсиніозів 03  в реакції непрямої 
гемаглютинації (РНГА);

6. Виявлення антитіл до збудника кишкового ієрсиніозів 0 9  в реакції непрямої 
гемаглютинації (РНГА);

7. Визначення наявності ботулінічного токсину (сироватка, промивні води, 
харчові продукти) в реакції нейтралізації на білих мишах;

8. Дослідження біологічного матеріалу (сироватка крові та інші біологічні 
рідини) з метою виявлення І&М до збудників кліщових бореліозів із 
застосуванням методу ІФА (імуноферментний аналіз);

9. Дослідження біологічного матеріалу (сироватка крові та інші біологічні 
рідини) з метою виявлення І£(3 до збудників кліщових бореліозів із 
застосуванням методу ІФА (імуноферментний аналіз);

10. Бактеріологічні дослідження біологічного матеріалу та об’єктів
навколишнього середовища на наявність патогенних ієрсиній;

11. Бактеріологічні дослідження біологічного матеріалу та об'єктів
навколишнього середовища на наявність патогенних мікроорганізмів роду 
Ілзіегіа;

12. Серологічні дослідження біологічного матеріалу на бруцельоз із 
застосуванням реакції аглютинації (РА);

13. Приготування лужного агару для діагностики на холеру;
14. Приготування лептонної води для діагностики на холеру;
15. Бактеріологічні дослідження біологічного матеріалу та об’єктів

навколишнього середовища на наявність вібріонів;
16. Ідентифікація холерних та інших патогенних вібріонів.


