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

11 л к л з

« 2 0 »  травня 201е) р. м. 11 о.-пава № 52

Про затвердження переліку платних послу і 
та тарифів (прейскурантів) на платні послу і и. 
що надаються відділенням дезінфектології 
ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» іа 
відокремленими структурними підрозділами 
ДУ «Полтавський ОДІ І МОЗ України»

На виконання норм Бюджетного кодексу України. Податкового кодексу 
України, Законів України «Про ціпи іа ціноутворення». «Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення», «Про захист населення 
від інфекційних хвороб», постанови Кабінету Міністрів України .N‘"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 моров'я. лікарських, провізорських 
посад та посад молодших спеціалістів і фармацевтичною освітою у закладах 
охорони здоров'я» та згідно положень Статуту Державної установи 
«Полтавський обласний лабораїорний центр Міністерства охорони ідоров’я 
України», що затверджений наказом Міністерства охорони їлоров'я України 
№752 від 05.04.2019р., а також з мстою впорядкування діяльності, зміцнення 
матеріально-технічної бази та для забезпечення виконання мсти, завдань та 
предмету діяльності установи

НАКАЗУЮ :

І. Затвердити перелік плаї них послуг, що надаються відділенням 
дезінфектології Державної усіапови «Полтавський обласний 
лабораторний центр Міпістерсіва охорони здоров'я України» та 
відокремленими структурними підрозділами Державної установи 
«Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони 
здоров’я України», иїдиоДодаїкх І.



2. Затвердити тарифи (прейскуранти) па платні послуги, що налаються 
відділенням дезінфсктології Державної установи «Полтавський обласний 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» іа 
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, т о  
визначений чинним законодавством України.

4. Визнати такими, що втратили чинність п. 219-227 додатку до наказу ДУ 
«Полтавський ОЛЦ МОЗ України» Лі* 37 від 15.04.2019р. «Про 
затвердження тарифів (прейскурантів) та надання платних послуг ДУ 
«Полтавський ОЛЦ МОЗ України» та ї ї  відокремленими структурними 
підрозділами».

5. Заступнику директора Асаулу М.В., заступнику директора Журавльову 
А.М., завідувачу відділенням дезінфсктології ДУ «Полтавський ОЛЦ 
МОЗ України» Маційчуку 11.В., завідувачам міськ(між)районних 
відокремлених структурних підрозділів забезпечити неухильне виконання 
даного наказу.

6. І Іаказ вводиться в дію  з 03.06.2019року.
7. Контроль за виконанням наказу іалишаю за собою.

В.о. директора



Додаток 1
до наказу ДУ «Полтавський ОЛЦ 
МОЗ України» № 52 від 20.05.2019р.

Перелік платних послуг,
що надаються відділенням дезінфектології Державної установи 

«Полтавський обласний лабораторний центр Міністерства охорони 
здоров’я України» га відокремленими структурними підрозділами 
Державної установи «Полтавський обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України»

1. Первинний огляд на педикульоз та інструктаж щодо механічної обробки 

уражених педикульозом з видачею довідки;

2. Повторний огляд на педикульоз з видачею довідки;

3. І Іроведення санітарної обробки уражених педикульозом з видачею довідки;

4. Профілактична дезінфекція приміщень;

5. Дезінфекція приміщення після смерті;

6. Дезінфекція шахтних колодязів та ємностей для води;

7. Консультації по дезінфекційним питанням;

8. 1 Ірофілактична дератизація в будинках і спорудах;

9. І Ірофілактична дезінсекція в приміщеннях сухим методом;

10.1 Ірофілактична дезінсекція в приміщеннях вологим методом:

11.Профілактична дезінфекція транспортних засобів.


