
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА

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

Н А К А З

«01 » липня 2019 р. м. Полтава № 60

Про затвердження переліку платних послуг 
та тарифів (прейскурантів) на платні послуги, 
що надаються санітарно-гігієнічною 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 №1138 від 17.09Л996р. «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 санітарно-гігієнічною 
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 
санітарно-гігієнічною 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 п.50 -  п.197 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 санітарно-гігієнічною лабораторією ДУ «Полтавський 
ОЛЦ МОЗ України» Половик О.В., завідувачам міськ(між)районних 
відокремлених структурних підрозділів забезпечити неухильне виконання 
даного наказу.

6. Наказ вводиться в дію з 10.07.2019року.
7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

В.о. директора



Додаток 1
до наказу ДУ «Полтавський ОЛЦ 
МОЗ України» № 60 від 01.07.2019р.

Перелік платних послуг,
що надаються санітарно-гігієнічною 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»

І. ВОДА ПИТНА, ВОДОЙМ (в т.ч. джерел водопостачання) та БАСЕЙНІВ

1. Визначення масової концентрації аміаку і іонів амонію (сумарно) фотометричним методом;
2. Визначення масової концентрації нітритів фотометричним методом;______________________
3. Визначення вмісту сульфатів ваговим методом;____________________ ___________________
4. Визначення хлору залишкового вільного титрометричним методом;________________
5. Визначення хлору залишкового зв'язаного титрометричним методом;_____________________
6. Визначення перманганатної окиснюваності титрометричним методом;______________ _____
7. Визначення вмісту загальної лужності титрометричним методом;________________________
8. Визначення капьція титрометричним методом;________________________________________
9. Визначення нітратів іонометричним методом; __________ _____________________
10. Визначення рН потенціометричним електрометричним методом;_________________________
11. Визначення запаху органолептичним методом;________________ _______________
12. Визначення смаку та присмаку органолептичним методом;______________________________
13. Визначення нафтопродуктів гравіометричним методом;_________________________________
14. Визначення мінерального складу за сухим залишком, сухого залишку (мінералізація);_______
15. Визначення загальної жорсткості титрометричним методом;_____________________________
16. Визначення магнію в воді питній розрахунковим методом (при визначенні загальної

жорсткості та кальцію);____________________ ____________________ __________________________
____ 17. Визначення йоду методом інверсійної вольтамперометрії;___________________________

18. Визначення хлоридів титрометричним методом;____________ __________________________
19. Визначення миш'яку методом інверсійної вольтамперометрії;____________________________
20. Визначення нітратів фотометричним, спектрометричним методами;______________________
21. Визначення хлороформу методом газової хроматографії;____ __ ________________________
22. Вимірювання масової концентрації нафтопродуктів фотометричним методом автоматичним

аналізатором "Мікран";_________________________________________ __________________
23. Визначення селену методом інверсійної вольтамперометрії;___________ ,_______
24. Визначення розчиненого кисню титрометричним методом;_____________________________
25. Визначення біохімічної потреби в кисні титрометричним методом;__________________ _____
26. Визначення амонію, аміаку, азоту амонійного спектрометричним методом;________________
27. Визначення сульфатів турбидиметричним методом;____________________________________
28. Визначення заліза спектрометричним методом;_______________________________________
29. Визначення вмісту фтору фотометричним методом; ___________________________________
30. Визначення каламутності фотометричним методом;____________________________________
31. Визначення кольоровості фотометричним методом;____________________________________
32. Визначення вмісту фенолів фотометричним методом;__________________________________
33. Визначення вмісту молібдена фотометричним методом;________________________________
34. Визначення поліфосфатів (фосфору), фосфатів фотометричним методом, спектрометричним

методом;______________________________________________________________________
35. Визначення вмісту алюмінію фотометричним методом;__________________________
36. Визначення вмісту марганцю фотометричним методом;________________________________
37. Визначення заліза фотометричним методом;_____
38. Визначення вмісту синтетичних поверхнево-активних речовин фотометричним методом;
39. Визначення міді, свинцю, кадмію, цинку, хрому, нікелю, ртуті, заліза атомно-абсорбційним



методом;
40. Визначення міді, свинцю, кадмію, цинку, хрому методом інверсійної вольтамперометрії;
41. Визначення марганцю, алюмінію, молібдену атомно-абсорбційним методом;
42. Визначення масової долі активного хлору при застосуванні засобу "Неохлор";
43. Визначення масової долі активного хлору при застосуванні засобу "Дєзактін";
44. Визначення масової долі активного хлору при застосуванні засобу "Хлорантоин";
45. Визначення масової долі активного хлору при застосуванні засобу "Жавель- Клейд";
46. Визначення хрому VI валентного фотометричним методом;
47. Визначення фторидів потенціометричним методом;
48. Визначення калію і натрію сумарно - розрахунковим методом;
49. Визначення міді фотометричним методом;
50. Визначення цинку фотометричним методом.

II. ГРУНТ

1. Визначення цинку, міді, кадмію, свинцю, нікелю, ртуті, хрому методом атомно-абсорбційної 
спектрометрії;___________________________________________________________________________

2. Визначення нафтопродуктів гравіометричним методом;__________________________________
3. Визначення водневого показника потенціометричним методом;_____
4. Визначення кадмію, міді, свинцю, цинку методом інверсійної вольтамперометрії.____________

III. ПОВІТРЯ, в тому числі робочої зони, атмосферне, закритих приміщень

1. Визначення аміаку фотометричним методом в повітрі: робочої зони, закритих приміщень та
повітряному модельному середовищі_______________________________________________________
2. Визначення оксидів азоту фотометричним методом в повітрі робочої зони
3. Визначення формальдегіду фотометричним методом в повітрі: атмосферному, робочої зони,
закритих приміщень та повітряному модельному середовищі з ацетилацетоновим реактивом_______
4. Визначення фенолу фотометричним методом в повітрі: атмосферному, робочої зони, закритих
приміщень та повітряному модельному середовищі__________________________________________
5. Визначення водню хлористого фотометричним методом в повітрі; атмосферному, робочої зони,
закритих приміщень та повітряному модельному середовищі __________________________
6. Визначення їдких лугів фотометричним методом в повітрі: атмосферному, робочої зони
7. Визначення оцтової кислоти фотометричним методом в повітрі: атмосферному, робочої зони
8. Визначення сірчаної кислоти фотометричним методом в повітрі робочої зони
9. Визначення озону фотометричним методом в повітрі робочої зони
10. Визначення хлору фотометричним методом в повітрі: атмосферному
11. Визначення свинцю фотометричним методом в повітрі: атмосферному, робочої зони
12. Визначення марганцю фотометричним методом в повітрі робочої зони
13. Визначення диметилтерефталату фотометричним методом в повітряному модельному середовищі
14. Визначення алюмінію та оксид алюмінію фотометричним методом в повітрі: атмосферному,
робочої зони____________________________________________________________________________
15. Визначення ацетону фотометричним методом в повітрі: атмосферному, робочої зони, закритих
приміщень та повітряному модельному середовищі_________________________________________
16. Визначення капролактаму фотометричним методом в повітрі робочої зони
17. Визначення капролактаму методом тонкошарової хроматографії в повітрі закритих приміщень та
повітряному модельному середовищі_______________________________________________________
18. Визначення етиленгліколю в повітрі закритих приміщень і повітряному модельному середовищі
19. Визначення стиролу спектрофотометричним методом в повітрі закритих приміщень та
повітряному модельному середовищі_______________________________________________________
20. Визначення вмісту міді в повітрі: атмосферному, робочої зони фотометричним методом
21 .Визначення діоктилфталату в повітрі закритих приміщень та повітряному модельному
середовищі методом тонкошарової хроматографії____________________________________________
22.Визначення дибутилфталату в повітрі закритих приміщень та повітряному модельному
середовищі методом тонкошарової хроматографії____________________________________________



23. Визначення вмісту нікелю в повітрі робочої зони фотометричним методом
24. Визначення метанолу фотометричним методом в повітрі: атмосферному, закритих приміщень та
повітряному модельному середовищі_______________________________________________________
25. Визначення епіхлоргідрину фотометричним методом в повітрі закритих приміщень та
повітряному модельному середовищі_______________________________________________________
26. Визначення етилацетату фотометричним методом в повітрі: атмосферному, робочої зони,
закритих приміщень га повітряному модельному середовищі___________________________________
27. Визначення гексаметилендіаміну фотометричним методом в повітрі закритих приміщень та
повітряному модельному середовищі_______________________________________________________
28. Визначення гексаметилендіаміну в рідкому модельному середовищі методом тонкошарової
хроматографії__________________________________________________________________________
29. Визначення формальдегіду в рідкому модельному середовищі фотометричним методом
30. Визначення свинцю в рідкому модельному середовищі методом атомно-абсорбційної
спектроскопії_________________________ __________ _______________________________
31. Визначення міді в рідкому модельному середовищі методом атомно-абсорбційної спектроскопії
32. Визначення цинку в рідкому модельному середовищі методом атомно-абсорбційної
спектроскопії___________________________________________________________________________
33. Визначення хрому в рідкому модельному середовищі методом атомно-абсорбційної
спектроскопії___________________________________________________________________________
34. Визначення кадмію в рідкому модельному середовищі методом атомно-абсорбційної
спектроскопії___________________________________________________________________________
35. Визначення кобальту в рідкому модельному середовищі методом атомно-абсорбційної
спектроскопії___________________________________________________________________________
36. Визначення марганцю в рідкому модельному середовищі методом атомно-абсорбційної
спектроскопії_______________________________ ___________________________________________
37. Визначення диметилфталату в рідкому модельному середовищі фотометричним методом
38. Визначення метанолу в рідкому модельному середовищі фотометричним методом
39. Визначення капролактаму в рідкому модельному середовищі методом тонкошарової
хроматографії____________________________________________________________________ ______
40. Визначення фенолу в рідкому модельному середовищі методом тонкошарової хроматографії
41. Визначення дифенілолпропану в рідкому модельному середовищі методом тонкошарової
хроматографії________________________________________________________________________
42. Визначення нікелю фотометричним методом в рідкому модельному середовищі
43. Визначення кобальту фотометричним методом в рідкому модельному середовищі
44. Визначення миш"яку фотометричним методом в рідкому модельному середовищі
45. Визначення марганцю фотометричним методом в рідкому модельному середовищі
46. Визначення бору фотометричним методом в рідкому модельному середовищі
47. Визначення алюмінію фотометричним методом в рідкому модельному середовищі
48. Визначення заліза фотометричним методом в рідкому модельному середовищі
49. Визначення водного показника (рН) розчину в рідкому модельному середовищі
50. Визначення стиролу в рідкому модельному середовищі спектрофотометричним методом
51 .Визначення кадмію в рідкому модельному середовищі методом тонкошарової хроматографії
52. Визначення свинцю в рідкому модельному середовищі методом тонкошарової хроматографії
53. Визначення цинку в рідкому модельному середовищі методом тонкошарової хроматографії
54. Визначення міді в рідкому модельному середовищі методом тонкошарової хроматографії
55. Визначення кобальту в рідкому модельному середовищі методом тонкошарової хроматографії
56. Визначення нікелю в рідкому модельному середовищі методом тонкошарової хроматографії
57. Визначення тіураму в рідкому модельному середовищі методом тонкошарової хроматографії
58. Визначення формальдегіду в рідкому модельному середовищі методом тонкошарової
хроматографії___________________________________________________________________________
59. Визначення стиролу в рідкому модельному середовищі методом тонкошарової хроматографії
60. Визначення органолептичних показників (запах, смак, присмак) в витяжках із полімерних
матеріалів_____________________________________________________________________________
61 .Визначення епіхлоргідрину в рідкому модельному середовищі фотоколориметричним методом
62.Визначення фтору в рідкому модельному середовищі фотоколориметричним методом



63. Визначення стійкості фіксації барвника до дії слини
64. Визначення стійкості фіксації барвника до дії поту
65. Визначення стійкості фіксації барвника до вологого обробітку
66. Визначення стійкості фіксації барвника до прання_________________________ ____________
67. Визначення фосфорного ангідриду фотометричним методом в повітрі робочої зони
68. Визначення хромового ангідриду фотометричним методом в повітрі робочої зони
69. Визначення брому фотометричним методом в повітрі робочої зони
70. Визначення йоду фотометричним методом в повітрі робочої зони
71 .Визначення кобальту фотометричним методом в повітрі робочої зони
72. Визначення сірководню фотометричним методом в повітрі робочої зони
73. Визначення сірковуглецю фотометричним методом в повітрі робочої зони
74. Визначення чотирихлористого вуглецю фотометричним методом в повітрі робочої зони
75. Визначення епіхлоргідрину фотометричним методом в повітрі робочої зони
76. Визначення пилу гравіметричним методом в повітрі робочої зони
77. Визначення оксиду хрому фотометричним методом в повітрі робочої зони
78. Визначення оксиду цинку фотометричним методом в повітрі: атмосферному, робочої зони
79. Визначення діоксиду кремнію фотометричним методом в повітрі: атмосферному, робочої зони
80. Визначення масла мінерального нафтового нефелометричним методом в повітрі робочої зони
81 .Визначення ангідриду сірчистого фотометричним методом в повітрі робочої зони, згідно МВ 
№ 4588-88 (з йодид-йодатною сумішшю)___________________________________________________
82. Визначення сірководню фотометричним методом в повітрі робочої зони, згідно МВ № 5853-91
(з амонієм молібденовокислим)____________________________________________________________
83. Визначення хлору фотометричним методом в повітрі робочої зони, згідно МВ № 1644-77
(йодкрохмальна реакція)_________________________________________________________________
84. Визначення заліза оксид (III) фотометричним методом в повітрі робочої зони, згідно МВ
№ 4945-88______________________________________________________________________________
85. Визначення аміаку індикаторними трубками на приладі УГ-2 в повітрі робочої зони
86. Визначення ацетону індикаторними трубками на приладі УГ-2 в повітрі робочої зони
87. Визначення бензину (розчинник паливний) індикаторними трубками на приладі УГ-2 в повітрі
робочої зони____________________________________________________________________________
88. Визначення бензолу індикаторними трубками на приладі УГ-2 в повітрі робочої зони
89. Визначення вуглеводнів аліфатичних насичених СІ -СЮ (в перерахунку на С) індикаторними
трубками на приладі УГ-2 в повітрі робочої зони_____________________________________________
90. Визначення ксилолу індикаторними трубками на приладі УГ-2 в повітрі робочої зони
91 .Визначення сірководню індикаторними трубками на приладі УГ-2 в повітрі робочої зони
92. Визначення толуолу індикаторними трубками на приладі УГ-2 в повітрі робочої зони
93. Визначення хлору індикаторними трубками на приладі УГ-2 в повітрі робочої зони
94. Визначення вуглецю оксиду електрохімічним методом на приладі «Палладии-3» в атмосферному
повітрі, повітрі житлових і громадських -приміщень, повітрі робочої зони та 
в місцях тимчасового зберігання відходів _______________________________________________
95. Визначення вуглецю оксиду індикаторними трубками на приладі УГ-2 в повітрі робочої зони
96. Визначення ангідриду сірчистого індикаторними трубками на приладі УГ-2 в повітрі робочої
зони________________ __________________________________________________________________
97. Визначення озону фотометричним методом в повітрі робочої зони та в повітрі в місцях 
тимчасового зберігання відходів згідно МВ 4945-88 з солянокислим диметил-п-фепилендіаміпом
98. Визначення формальдегіду фотометричним методом в повітрі робочої зони згідно МВ 1697-87
99. Визначення бензину, гептану, гексану, дихлоретану, метилового спирту, ізобутилового спирту,
пропілового спирту, бутилового спирту, формальдегіду, ацетону, етилацетату методом газової 
хроматографії в рідкому модельному середовищі_____________________________________________
100. Визначення бензину, бензолу, ксилолу, толуолу методом газової хроматографії в повітрі робочої
зони_________________  ______________________________________ _________________________
101 .Визначення етиленгліколю методом газової хроматографії в повітрі робочої зони
102.Визначення ацетону, аліфатичних вуглеводнів методом газової хроматографії в повітрі робочої 
зони



103. Визначення спирту метилового, спирту етилового методом газової хроматографії в повітрі
робочої зони____________________________________________________________________ _______
104. Визначення діетилового ефіру методом газової хроматографії в повітрі робочої зони
105. Визначення стиролу методом газової хроматографії в повітрі робочої зони________________
106. Визначення оксиду вуглецю методом газової хроматографії в повітрі робочої зони
107. Визначення фенолу методом газової хроматографії в повітрі робочої зони ___
108. Визначення ангідриду сірчистого фотометричним методом в повітрі: атмосферному, житлових
і громадських приміщень ______ __________________________ _______ ____ _____ _____
109. Визначення вмісту акролеїну в атмосферному повітрі методом тонкошарової хроматографії
110. Визначення вмісту сірководню в атмосферному повітрі фотометричним методом 
11 1.Визначення вмісту марганцю в атмосферному повітрі фотометричним методом
112. Визначення вмісту азоту діоксид в атмосферному повітрі фотометричним методом
113. Визначення вмісту заліза в атмосферному повітрі атомно-абсорбційним методом
114. Визначення вмісту сірчаної кислоти в атмосферному повітрі фотометричним методом
115. Визначення вмісту аміаку в атмосферному повітрі фотометричним методом
116. Визначення вмісту 3,4-Бензпирена в атмосферному повітрі методом тонкошарової
хроматографії__________________________________________________________________________
117. Визначення вмісту фтористого водню в атмосферному повітрі фотометричним методом
118. Визначення вмісту пилу в атмосферному повітрі
119. Визначення вмісту сажі в атмосферному повітрі
120. Визначення вмісту метиламіну, диметиламіну в атмосферному повітрі газохроматографічним
методом______________________________________________________________________ ________
121. Визначення вмісту ртуті в атмосферному повітрі фотометричним методом
122. Визначення вмісту метилмеркаптану в атмосферному повітрі фотометричним методом
123. Визначення вмісту хрому в атмосферному повітрі фотометричним методом
124. Визначення вмісту метану, оксиду вуглецю, сірчистого ангідриду, діоксиду азоту, аміаку, хлору,
сірководню в атмосферному повітрі інструментальним методом сигналізатором аналізатором газів 
Дозор_________________________________________________________________________________
125. Визначення вмісту етилбензолу в атмосферному повітрі хроматографічним методом
126. Визначення вмісту хлороформу, чотирихлористого вуглецю, трихлоретилену, тетрахлоретилену
в атмосферному повітрі хроматографічним методом__________________________________________
127. Визначення вмісту ртуті в атмосферному повітрі інструментальним методом приладом
Аналізатор ртуті АГП-01_________________________________________________________________
128. Визначення ксилолу, бензолу, толуолу в повітрі: атмосферному, закритих приміщень та
повітряному модельному середовищі газохроматографічним методом___________________________
129. Визначення фенолу в повітрі: атмосферному, закритих приміщень та повітряному модельному
середовищі газохроматографічним методом_________________________________________________
130. Визначення масової концентрації ртуті в повітрі робочої зони фотометричним методом
131. Визначення масової концентрації етил мер каптану у повітрі робочої зони фотометричним
методом________________________________________
132. Визначення масової концентрації азотної кислоти у повітрі робочої зони фотометричним
методом______________________________________ _________________________________________
133. Визначення свинцю та його неорганічних сполук (у перерахунку на свинець) методом
інверсійної вольтамперометрії в повітрі: атмосферному, житлових і громадських приміщень та в 
місцях тимчасового зберігання відходів_____________________________________________________
134. Визначення ангідриду сірчистого формальдегідно-парарозанилиновим методом в повітрі:
атмосферному, житлових і громадських приміщень___________________________________ _______

IV. ПЕСТИЦИДИ

1. Визначення синтетичних піретроїдів методом тонкошарової хроматографії
2. Визначення ацетохлору методом тонкошарової хроматографії
3. Визначення бенсултапу у воді та грунті методом тонкошарової хроматографії
4. Визначення фосфорорганіних пестицидів методом тонкошарової хроматографії



5. Визначення імідаклоприду у воді, грунті, цукровому буряку методом тонкошарової 
хроматографії _____________________________________ _______________ _____
6. Визначення тираму в воді, зерні, рослинному матеріалі_____________________________________
7. Визначення карбоксину в зерні та воді методом тонкошарової х р о м а т о г р а ф і ї ___________
8. Визначення карбофурану (фурадану) в рослинах, грунті та воді методом тонкошарової 
хроматографії___________________ _________ _________________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
9. Визначення тріадимефону у воді, грунті, продуктах рослинного походження _________
10. Визначення тріасульфурону в рослинному матеріалі, воді, грунті методом тонкошарової
хроматографії__________________________________________________________________________
11. Визначення трифлураліну у воді, грунті, томаті, капусті методом тонкошарової хроматографії
12. Визначення фенмедифаму в грунті, воді, цукровому буряку методом тонкошарової
хроматографії__________________________________________________________________________
13. Визначення хлорорганічних пестицидів в грунті, воді, харчових продуктах методом
тонкошарової хроматографії______________________________________________________________
14. Визначення базаграну в грунті методом тонкошарової хроматографії
15. Визначення алахлору в повітрі робочої зони методом тонкошарової хроматографії
16. Визначення сим - триазинів в повітрі робочої зони
17. Визначення ацетамінриду в повітрі робочої зони методом тонкошарової хроматографії
18. Визначення бенсултапу в повітрі робочої зони методом тонкошарової хроматографії
19. Визначення бентазону в повітрі робочої зони методом тонкошарової хроматографії
20. Визначення імідаклоприду в повітрі робочої зони методом тонкошарової хроматографії 
21 .Визначення карбоксину в повітрі робочої зони методом тонкошарової хроматографії
22. Визначення карбофурану в повітрі робочої зони методом тонкошарової хроматографії
23. Визначення синтетичних піретроїдів в повітрі робочої зони методом тонкошарової
х р о м а т о гр а ф ії____________________________________________________________ _______ _
24. Визначення фосорганічних пестицидів в повітрі робочої зони методом тонкошарової
хроматографії__________________________________________________________________________
25. Визначення діазинону, фосфаміду, Гама-ГХЦГ в повітрі робочої зони методом тонкошарової
хроматографії__________________________________________________________________ _
26. Визначення СП (фастак,циболт,карате) в повітрі робочої зони методом тонкошарової
хроматографії__________________________________________________________________________
27. Визначення ме грибузину в повітрі робочої зони методом тонкошарової хроматографії
28. Визначення есфенвалерату в повітрі робочої зони методом тонкошарової хроматографії
29. Визначення піриміфос-метилу в повітрі робочої зони методом тонкошарової хроматографії
30. Визначення тираму в повітрі робочої зони методом тонкошарової хроматографії
31 .Визначення бентазону в атмосферному повітрі методом тонкошарової хроматографії
32. Визначення дельтаметрину в атмосферному повітрі методом тонкошарової хроматографії
33. Визначення імідаклоприду в атмосферному повітрі методом тонкошарової хроматографії
34. Визначення карбоксину та тираму в атмосферному повітрі методом тонкошарової хроматографії
35. Визначення лямбда-цигалотрину в атмосферному повітрі методом тонкошарової хроматографії
36. Визначення прометрину в атмосферному повітрі методом тонкошарової хроматографії
37. Визначення тебуконазолу в атмосферному повітрі методом тонкошарової хроматографії
38. Визначення фенмедифаму в атмосферному повітрі методом тонкошарової хроматографії
39. Визначення фіпронілу в зернових, картоплі, грунті методом тонкошарової хроматографії
40. Визначення бентазону в зерні, рисі, рослинних оліях методом тонкошарової хроматографії

V. ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ

1. Визначення вмісту свинцю, кадмію, міді, цинку атомно-абсорбційним методом_________
2. Визначення вмісту мікотоксинів: афлатоксин ВІ, афлатоксин МІ, дезоксиніваленол, Т-2

токсин, патулін, зеараленон методом тонкошарової хроматографії____________________
3. Визначення вмісту нітратів іонометричним методом _____________________________
4. Визначення вмісту гормональних препаратів (діетилстільбестрол, естрадіол 170)_______
5. Визначення вмісту гістаміну фотометричним методом______________________________



6. Визначення вмісту миш’яку фотометричним методом____________________________________
7. Визначення вмісту ртуті ________________________ __________________________________
8. Визначення кислотності титрометричним методом ________ ______ ____________
9. Визначення вмісту хлористого натрію (повареної солі) титрометричним методом_____________
10. Визначення кількості цукру методом гарячого титрування _______ _____________________
11. Визначення вмісту нітрозодиметиламіну та нітрозодіетиламіну газохроматографічним методом
12. Визначення органолептичних показників _______________________________________
13. Визначення складових частин продукту гравіметричним методом__________________________
14. Визначення вологи гравіметричним методом_________________________________ __________
15. Визначення пористості хліба_________________________________________________________
16. Визначення вмісту жиру в виробах хлібобулочних_____________________ ______________
17. Визначення вмісту заліза фотометричним методом_______________________________________
18. Визначення вмісту жиру кислотним бутирометричним методом___________________________
19. Визначення вмісту жиру в м'ясопродуктах гравіметричним методом_______________________
20. Визначення вмісту хліба в кулінарних виробах__________________________________________
21. Визначення вмісту залишкової активності кислої фосфатази_____________________________
22. Визначення вмісту загальної золи та золи нерозчинної в 10 % соляній кислоті________________
23. Визначення загального вмісту нітриту в м'ясі та м'ясних продуктах_________________________
24. Визначення ефективності теплової обробки (пероксидаза) в кулінарних виробах_____________
25. Визначення бензойної кислоти фотометричним методом в продуктах переробляння фруктів та

овочів_________________________________________________________ _______ ___________
26. Визначення сорбінової кислоти фотоколориметричним методом в продуктах переробляння

фруктів та овочів__________________________________________________________ ________
27. Визначення пероксидази в молоці та молочних продуктах_________________________________
28. Визначення фосфатази (кислої, лужної) в молоці та молочних продуктах____________________
29. Визначення густини в молоці______________ __________________________________________
30. Визначення чистоти в молоці_______________ __________________________________________
31. Визначення лужності титрометричним методом в кондитерських виробах__________________
32. Визначення цукрів, редукуючих речовин в кондитерських виробах гексаціанфератним методом
33. Визначення масової частки сахарози у водній фазі крему розрахунковим методом____________
34. Визначення масової частки йоду в йодованій солі титрометричним методом_________________
35. Жири рослинні та олії: визначення пероксидного числа титрометричним методом____________
36. Жири рослинні та олії: визначення кислотного числа титрометричним методом______________
37. Визначення масової частки нікелю в жирах кондитерських, кулінарних, хлібопекарських та

інших харчових жирах фотометричним методом________________________________________
38. Жири фритюрні: визначення вторинних термостабільних продуктів окислення жирів

фотометричним методом_____________________________________________________________
39. Горілки та напої лікеро-горілчані: визначення міцності ( з відгоном)_______________________
40. Горілки: визначення лужності титрометричним методом_________________________________
41. Горілки: визначення естерів фотометричним методом____________________________________
42. Напої лікеро-горілчані: визначення масової концентрації кислот(в перерахунку на лимонну

кислоту) ацидиметричним методом_____________ •______________________________________
43. Визначення калорійності (енергетичної цінності) і хімічного складу (сухих речовин, жирів,

білків)____________ ____________________________________________________________
44. Визначення миш'яку методом інверсійної вольтамперомстрії в харчових продуктах___________
45. Визначення йоду методом інверсійної вольтамперометрії в харчових продуктах______________


