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II А К А З

«04» червня 2019 р. м. Полтава №56

Про затвердження переліку платних послуг 
та тарифів (прейскурантів) на платні послуги, 
що надаються паразитологічною лабораторією 
ДУ «Полтавський ОЛЦ МОЗ України» та 
відокремленими структурними підрозділами 
ДУ «Полтавський 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 №1 138 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 «Пол тавський 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 паразитологічною 
лабораторією 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 
паразитологічною лабораторією 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 такими, що втратили чинність тарифи (прейскуранти) на надання 
послуг з паразитологічних досліджень, які 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 структурними 
підрозділами».

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

6. Наказ вводиться в дію з 07.06.2019року.
7. Контроль за виконанням наказу залиінаю за собою.



Додаток 1
до наказу ДУ «Полтавський ОЛЦ 
МОЗ України» № 56 від 04.06.2019р.

Перелік платних послуг,
що надаються паразитологічною лабораторією 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. Дослідження фекалій на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів методами 
збагачення;

2. Дослідження фекалій на яйця, личинки, фрагменти гельмінтів (ефір- 
формаліновий метод);

3. Дослідження фекалій на патогенні кишкові найпростіші та цисти, 
ооцисги;

4. Дослідження періанального зшкрібу;
5. Дослідження препаратів крові на плазмодії малярії та інші паразити крові 

(готовий препарат);
6. Дослідження сечі на яйця та личинки гельмінтів;
7. Дослідження харкотиння і дуоденального вмісту на яйця, личинки, 

фрагменти гельмінтів та кишкові найпростіші;
8. Виявлення яєць, личинок гельмінтів, ЦИСТ, ООІДИСТ кишкових

найпростіших у грунті, піску, твердих побутових відходах за методом 
Романенка;

9. Виявлення яєць, личинок гельмінтів, цист, ооцист кишкових
найпростіших у воді питній, плавальних басейнів, відкритих водоймищ за 
методом Романенка;

10. Виявлення яєць, личинок гельмінтів, цист, ооцист кишкових
найпростіших у городині, садовині за методом Романенка;

11. Виявлення яєць, личинок гельмінтів, ЦИСТ, ООЦИСТ кишкових
найпростіших у змивах;

12. Виявлення яєць, личинок гельмінтів та найпростіших у рибі;
13. Виявлення личинок біогельмінтів у м'ясі та м'ясопродуктах;
14. Дослідження побутового пороху на наявність кліщів;
15. Дослідження побутового пороху з визначенням алергенних кліщів до 

роду;
16. Визначення компонентів гнусу до виду (комарі малярійні, немалярійні, 

мошки, мокреці, гедзі) ;
17. Визначення кліщів (іксодових, аргасових, демодекса) до виду та інших 

видів кровосисних комах;
18. Визначення акаріформних кліщів (продуктових запасів) до роду;
19. Визначення мух ендофільних та екзофільних до виду.


