Шановні громадяни
пропонуємо Вам прейскурант платних послуг,
які надаються лабораторіями
ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»
Можливості вірусологічної лабораторії

№пп
1
1.

Вид дослідження
2
 Виявлення вірусів :грипу А та В , ГРВІ,
ротавірусів, асторовірусів , нора вірусів, тощо в
людей.
 Визначення титру антитіл (Ig M та Ig G) до вірусів
кору та краснухи в людей..
 Визначення антигенів: вірусного гепатиту А,
ротавірусів, аденовірусів у воді питній,
стічній,фекаліях.

Ціна
(за одне дослідження)
без
урахування
податку на додану
вартість
(грн.)
3
128,15
39,39

39,39

Контактні дані лабораторії- адреса: м.Львів, вул.Круп’ярська,27, е-mail: virys.lviv@gmail.com
телефон: 032-276-89-97; 0931969587; 0931969792; 0934502910
час роботи: понеділок-п’ятниця з 9.00 до 16.00

Можливості лабораторії особливо-небезпечних інфекцій
Ціна
(за одне дослідження)
без урахування
податку на додану
вартість (грн.)
3
збудників
24,86

№пп

Вид дослідження

1
1

2
Визначення в біологічному
матеріалі
інфекційних захворювань (без ідентифікації).
Виявлення :
 патогенних вібріонів, бруцел, лістерій, ієрсиній у
продовольчій сировині та інших об’єктах
середовища життєдіяльності людини;
 збудника
сибірки в об’єктах середовища
життєдіяльності
людини
(грунт,
сировина
тваринного походження,тощо);
 лептоспір у воді водоймищ господарсько-питного
та культурно-побутового водопостачання.
Контроль за якістю поживних середовищ .
Навчання на робочих місцях фахівців відомчих
лабораторій.

2.

3.
4.

37,19

179,91

176,37
45,02
77,68

Контактні дані лабораторії- адреса: м.Львів, вул.Круп’ярська,27,
е-mail: lab.oni.lviv@gmail.com
телефон: 032-276-58-92 ; 0636332866 час роботи: понеділок-п’ятниця з 9.00 до 16.00

Можливості паразитологічної лабораторії

№пп

Вид дослідження

1

2

1.

2.
3.

4.

1.
2.

3.

Ціна
(за одне дослідження)
без урахування податку
на додану вартість
(грн.)
3

паразитологічні дослідження
Дослідження біоматеріалу :
 фекалій на яйця , личинки, фрагменти гельмінтів;
 дуоденального вмісту на яйця, личинки,
фрагменти гельмінтів та найпростіші;
 сечі на гельмінти та їх яйця і личинки;
 харкотиння на яйця, личинки, фрагменти
гельмінтів та найпростіші.
Дослідження крові на плазмодії малярії та інші паразити
крові з фарбуванням.
Визначення яєць та личинок гельмінтів, цист та ооцист
найпростіших:
 у городині, садовині ;
 у воді питній, плавальних басейнів, відкритих
водоймищ господарсько-побутового призначення
та стічній воді ;
 в грунті, піску і твердих побутових відходах.
Дослідження :
 риби, рибопродуктів, ракоподібних та молюсків на
личинки гельмінтів, найпростіших, копеподів та
інших паразитів риб, небезпечних для здоров’я
людини ;
 м’яса та м’ясопродуктів на личинки гельмінтів;
 пилу, змивів з поверхні предметів довкілля на яйця
гельмінтів, цисти та ооцисти найпростіших.
ентомологічні дослідження
Дослідження побутового пороху на наявність алергенних
та інших кліщів.
Видова діагностика комах, що мають епідемічне
значення (синантропні мухи, кровосисні комарі, кліщі та
компоненти гнусу).
Навчання на робочих місцях фахівців відомчих
лабораторій методам проведення
паразитологічних
досліджень.

10,59
11,33
11,5
12,14

19,49

23,16
33,58

39,5

19,31

18,42
19,52

30,85
7,56

77,68

Контактні дані лабораторії -адреса: м.Львів, вул.Тернопільська,19
е-mail: parazit.lvivsescentr@gmail.com
телефони: 032-270-30-18; 0934502829

час роботи: понеділок-п’ятниця з 9.00 до 16.00

Можливості послуг з розділу дезінфектології
№пп

Вид дослідження

Ціна (за одне дослідження)
без урахування податку на
додану вартість (грн.)

1

2

3

Профілактична дезінфекція:
1.

 поверхонь, приміщень, транспортних
засобів тощо
 води в колодязях

2.
3.
4.

 неканалізованих туалетів
Камерне знезараження:
 речей
 книжок
Санітарна обробка ураженої педикульозом
особи
Проведення санітарної обробки людей в
санітарних пропускниках.

1,13
6,22

за один кв. метр (у
договорі на1 рік)
за один кв. метр
за одну обробку

8,87

за одну обробку

8,05
15,96

за одну обробку 10 кг
за одну обробку 10 кг

9,95

за одну обробку

5,76

за одну особу

0,63

5.

Дезінсекція в приміщеннях

1,48

за один кв. метр (у
договорі на 1 рік)

6.

Дератизація в будинках і спорудах

1,29

за один кв. метр (у
договорі на 1 рік)

7.

Дератизація на відкритій місцевості

10,65

за 100 кв. метрів

8.

Визначення чутливості мікроорганізмів до
дезінфекційних засобів або антисептиків

17,75

за одне дослідження

9.

Контроль роботи парових, повітряних та газових стерилізаторів з використанням:
 біологічних індикаторів

76,86

за один об'єкт

 хімічних індикаторів

21,38

за один об'єкт

Контактні дані дезінфектології- адреса: м.Львів, площа 700-річчя Львова,2
е-mail:desoblses@gmail.com
телефон: 032-255-43-13; 0934502904, час роботи: понеділок-п’ятниця з 9.00 до 16.00

Можливості бактеріологічної лабораторії

№пп

Вид дослідження

Ціна
(за одне дослідження)
без урахування
податку на додану
вартість (грн.)

1

2

3

1.

Визначення
в біологічному
матеріалі збудників
інфекційних захворювань (без ідентифікації):
 верхніх
дихальних
шляхів,захворювань
кишківника; ока, збудники фурункульозу, в крові,
сечі, та іншому біоматеріалі.
Виявлення мікрофлори при дисфункції кишківника .

2.

24,86

94,27

Контактні дані лабораторії -адреса: м.Львів, вул.Городоцька,2 е-mail: lolc.baklab@ukr.net
телефон: 032-261-53-13; 0934502956
час роботи: понеділок-п’ятниця з 9.00 до 16.00

