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НАКАЗ
« О'ї» С9  2020 року м. Вінниця № ~ {О

Про затвердження тарифів на проведення лабораторно - 
діагностичних досліджень, що надаються Вінницькою 
регіональною державною лабораторією Державної служби України з 
питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів

Відповідно до вимог ст.99 Закону України «Про ветеринарну медицину», 
ст.13 Закону України «Про ціни та ціноутворення», 4.14.2.5, ст.14 Закону 
України «Про державну підтримку сільського господарства України», 
Постанов Кабінету Міністрів України: - від 15.08.1992 року ( зі змінами) № 
478 «Про перелік протиепізоотичних, лікувальних лабораторно 
діагностичних радіологічних та інших ветеринарно -  санітарних заходів, що 
проводяться органами державної ветеринарної медицини за рахунок 
відповідних бюджетних коштів»; 

від 04.11.2009 року № 1167 «Про затвердження Порядку формування 
тарифів на ветеринарні послуги, що надаються державними установами 
ветеринарної медицини»;

від 28.12.2011 року, 1348 (із змінами № 676 від 29.08.2018р.) «Деякі питання 
надання послуг Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та 
захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління»;

наказу Міністерства аграрної політики та продовольства від 13.02.2013 року,№ 
96, ( із змінами № 18 від 26.01.2016р. ) «Про затвердження розмірів плати за 
послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на 
сорти рослин, які надаються органами та установами, що входять до сфери 
управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби», 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7.03. 2013 р., за № 380/22912,-

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити тарифи на проведення лабораторно - діагностичних 
досліджень, що надаються Вінницькою регіональною державною 
лабораторією Держпродспоживслужби (далі-ВРДД Держпродспоживслужби)



згідно Додатку 1, Додатку 2 та Додатку 3 з 07.09.2020 року та персонально 
ознайомити з ними завідуючих відділами ВРДЛ Держпродспоживслужби.

2. В.о. головного бухгалтера ВРДЛ Держпродспоживслужби Білик Н.Ю.:
- у разі зміни ставок податків, зборів, мінімального рівня заробітної плати, 

інших обов’язкових платежів і зборів, цін і тарифів на комунальні послуги, 
енергоносії ,матеріальні та паливно - енергетичні ресурси, проводити 
корегування тарифів на ветеринарні послуги;

- погодити затверджені тарифи на ветеринарні послуги з Головним 
управлінням Держпродспоживслужби у Вінницькій області;
- організувати належний бухгалтерського облік та контроль за надходженням 
коштів від надання платних послуг.

3. Організацію платних досліджень у Вінницькій РДЛ 
Держпродспоживслужби покласти на Псялигу І.А., заступника директора, 
завідувача відділом організації роботи лабораторій ветеринарно-санітарної
експертизи на ринках ВРДЛ Держпородспоживслужби.

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.
Додатки на аркушах .

Директор Олександр Килівник

В.о. гол. бухгалтера

Ознайомлені:



Д о д а то к  1

ЗАТВЕРДЖЕНО

ТАРИФИ

:нню лабораторно-діагностичних досліджень, що надаються господарстві 
індивідуальним власникам

№ Найменування дослідження Тариф без ПДВ, грн ПДВ Тариф з ПДВ,грн
1 визначення концентрації титрованих кислот в 

перерахунку на винну кислоту у вині і коньячних 
виробах

181,28 36,26 217,54

2 масова частка діоксиду вуглецюу (ігристі вина) 62,99 12,60 75,59

3 визначення концентрації загальної і вільної 
сірчистої кислоти у вині і коньячних виробах

192,17 38,43 230,60

4 визначення об'ємної частки спирту етилового 
ЛСТУ 4181:2003

161,41 32,28 193,69

5 визначення проби на чистоту (дослідження горілки, 
лікеро-горілчаних виробів) ДСТУ 4181:2003

54,38 10,88 65,26

6 визначення масової концентрації естерів (горілка і 
горілчані вироби) ДСТУ 4165 :2003, ДСТУ 
4181:2003

211,46 42,29 253,75

7 визначення лужності (горілка і горілчані вироби) 
ДСТУ 4165:2003

171,73 34,35 206,08

8 визначення фурфуролу в спиртних напоях 71,73 14,35 86,08

9 визначення міцності горілок ареометром (горілка і 
горілчані вироби) ДСТУ4165 :2003

148,39 29,68 178,07

10 проба на окислюваність (горілка і горілчані вироби) 
ДСТУ 4184

219,52 43,90 263,42

11 визначення масової концентрації альдегідів (горілка 
і горілчпні вироби) ДСТУ 4165:2003

162,45 32,49 194,94

12 визначення об'ємної частки метилового спирту 
(горілка і горілчані вироби) ДСТУ 4181:2003, 
ДСТУ 4165:2003

181,96 36,39 218,35

13 визначення масової концентрації органічних 
речовин, що омилюються (горілка і горілчані 
вироби)

151,29 30,26 181,55

14 визначення масової концентрації сухого залишку 
(горілка і горілчані вироби)

162,93 32,59 195,52

15 визначення масової концентрації сивушного масла 
(горілка і горілчані вироби), ДСТУ 4165:2003

240,11 48,02 288,13

16 масова концентрація метилового спирту,в 
перерахунку на безводний спирт в коньячних 
виробах ГОСТ 13194

239,02 47,80 286,82

17 визначення свинцю в спиртовмістних напоях 186,53 37,31 223,84

18 визначення міді в спиртовмістних напоях 187,54 37,51 225,05
19 визначення ртуті в спиртовмістних напоях 171,79 34,36 206,15

20 визначення кадмію в спиртовмістних напоях 188,44 37,69 226,13
21 визначення цинку в спиртовмістних напоях 187,18 37,44 224,62

22 визначення мишьяку в спиртовмістних напоях 188,18 37,64 225,82

23 визначення заліза в спиртовмістних напоях 188 37,60 225,60

09 2020р.

Білик Н.Ю. 

Костюк Т.А.



Додаток 2

ТАРИФИ

на інструментальне визначення факторів виробничого середовища

№ Найменування дослідження Тариф без ПДВ, грн пдв Тариф з ПДВ,грн
1 Вимірювання коефіцієнта 

природнього освітлення в одній 
точці вимірювання

43,83 8,77 52,60

2 Вимірювання рівня звукового 
тиску в одній точці вимірювання

98,63 19,73 118,36

3 Вимірювання рівня освітленості в 
одній точці вимірювання

43,83 8,77 52,60

4 Вимірювання швидкості руху 
повітря в одній точці вимірювання

34,98 7,00 41,98

5 Вимірюваннявідносної вологості в 
одній точці вимірювання

34,98 7,00 41,98

6 Вимірювання температури в одній 
точці вимірювання

34,98 7,00 41,98

7 Вимірювання електромагнітного 
випромінювання в одній точці 
вимірювання

69,95 13,99 83,94

В.о.головного бухгалтера 

Заввідділом метрології

Білик Н.Ю. 

/%М '  Цопа К.Л.



№ Найменування дослідження Тариф без ПДВ, грн ПДВ Тариф з ПДВ,грн
Якість грунту. Визначення вмісту рухомих сполук 
цинку в грунті в буферній амонійно-ацетатній 
витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної 
спектрометрії ДСТУ 4770.2:2007

316,95 63,39 380,34

Якість грунту. Визначення вмісту рухомих сполук 
заліза в грунті в буферній амонійно-ацетатній 
витяжці з  рН 4,8 методом атомно-абсорбційної 
спектрометрії ДСТУ 4770.2:2007

66,23 397,38

Якість грунту. Визначення вмісту рухомих сполук 
кадмію в грунті в буферній амонійно-ацетатній 
витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної 
спектрометрії ДСТУ 4770.2:2007

63,42 380,51

Якість грунту. Визначення вмісту рухомих сполук 
міді в грунті в буферній амонійно-ацетатній 
витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної 
спектрометрії ДСТУ 4770.2:2007

327,41

Якість грунту. Визначення вмісту рухомих сполук 
свинцю в грунті в буферній амонійно-ацетатній 
витяжці з рН 4,8 методом атомно-абсорбційної 
спектрометрії ДСТУ 4770.2:2007

325,13 65,03 390,16

Визначення сухого залишку у воді питній 35,08 7,02

Визначення біологічного споживання кисню у воді 48,67 9,73 58,40

Дослідження готових кулінарних страв на 
визначення калорійності

326,31 65,26 391,57

Токсикологічне дослідження повітря виробничих 
приміщень при визначенні концентрації аміаку за 
допомогою УГ-2_______________________________

10 Токсикологічне дослідження повітря виробничих 
приміщень при визначенні концентрації хлору за 
допомогою УГ-2

44,17

Токсикологічне дослідження повітря виробничих 
приміщень при визначенні концентрації бензолу за 
допомогою УГ-2

Токсикологічне дослідження повітря виробничих 
приміщень при визначенні концентрації толуолу за 
допомогою УГ-2

86,62

Токсикологічне дослідження повітря виробничих 
приміщень при визначенні концентрації оксиду 
вуглецю за допомогою УГ-2

86,62 17,32

14 Визначення циперметрину у грунті 792,39 158,48
Визначення вмісту ртуті методом атомно- 
абсорбційної спектрометрії

59.19 11,84 71,03

Визначення амонійного азоту фотометричним 
методом

10,56 63,36

Метод визначення вологи 49,79 9,96

Метод визначення хлоридів 53,28 10,66
Визначення нітратного азоту 102,64 20,53

Визначення рН 42,68
Токсичність води на інфузуріях ТеїгаЬушепа 
ругі&гшіз

198,78

Паразитологічний відділ
Визначення яєць та личинок гельмінтів, цист, 

ооцист кишкових найпростіших методом 
механічного збагачення у питній воді

В.о. головного бухгалтера 

Зав. Хіміко-токсикологічного 

Зав. Паразитологічного відділу С <

Зав. Радіологічного відділу

Білик Н.Ю. 

Костюк Т.А. 

Брізицький О.Б.

Г оловчук С.П.

112,13


