
Прайс-ліст 

тарыфаў на платныя санітарна-эпідэміялагічныя паслугi 

па раздзелу «Санітарна-гігіенічныя паслугі», якія прадстаўляюцца 

ГУ «Маларыцкі раённы цэнтр гігіены і эпідэміялогіі» 
 

 
№ 

 
Назва платнай паслугі 

 
адзінка 

вымярэння 

 
КОШТ, 

Byn. 

11.1. Арганізацыя санітарна-гігіенічнай экспертызы 

11.1.3. ідэнтыфікацыя прадукцыі даследаванне 14,81 

11.1.4. Адбор пробаў (узораў) даследаванне 20,77 

 
11.1.5. 

Вызначэнне аб'ёму дзяржаўнай санітарна- 

гігіенічнай экспертызы, аналізу і рэгістрацыі 

вынікаў 

 
даследаванне 

 
15,91 

11.2. Санітарна-гігіенічная экспертыза 

11.2.1. Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза вытворчасці, выпуску, 

транспарціроўкі і продажу тавараў, прадукцыі і паслуг 

 
 

11.2.1.1. 

Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза і 

праверка гандлёвых месцаў на рынках, 

дробныя сеткавыя аб'екты (кіёскі, латкі) з 

колькасцю таргуючых да 3-х чалавек, а 

таксама транспартныя сродкі для ежы 

 
 

абследаванне 

 
 

18,42 

 
11.2.1.2. 

Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза і 

агляд транспартных сродкаў, якія 

ажыццяўляюць перавозкі харчовых прадуктаў 

 
абследаванне 

 
8,40 

 
11.2.1.3. 

Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза і 

праверка крамаў, прадпрыемстваў і іншых 

аб'ектаў з колькасцю работнікаў да 10 чалавек 

 
абследаванне 

 
32,72 

 

 

11.2.1.4. 

Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза і 

праверка крамаў, прадпрыемстваў і іншых 

аб'ектаў з колькасцю супрацоўнікаў да 11-50 

чалавек, ванны з умяшчальнасцю да 50 

мыйных месцаў, аб'ектаў грамадскага 

харчавання з магутнасцю да 50 месцаў 

 

 

абследаванне 

 

 

52,77 

 
11.2.1.5. 

Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза і 

інспекцыя крамаў, прадпрыемстваў, у тым ліку 

харчовай прамысловасці, крам, рынкаў, 

 
абследаванне 

 
73,67 



 аб'ектаў камунальнай гаспадаркі з рабочым 

насельніцтвам 51-100 чалавек, сауны 

умяшчальнасцю больш за 50 мыйных месцаў, 

аб'ектаў грамадскага харчавання з магутнасцю 

больш чым на 50 месцаў 

  

 
11.2.1.6. 

Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза і 

абследаванне прадпрыемстваў і іншых 

аб'ектаў, з колькасцю занятых 101-300 чалавек 

 
абследаванне 

 
94,01 

 
11.2.1.7. 

Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза і 

абследаванне прадпрыемстваў і іншых 

аб'ектаў, з больш чым 300 супрацоўнікаў 

 
абследаванне 

 
158,55 

 

11.2.1.8. 
Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза 

тэхналагічнага абсталявання 

 

экспертыза 
 

73,08 

 
11.2.1.9. 

Гігіенічная экспертыза вытворчасці, выпуску, 

транспарціроўкі і продажу прадукцыі, тавараў, 

прадукцыі 

 
экспертыза 

 
423,98 

11.2.1.10 

. 

Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза 

работ і паслуг 
экспертыза 26,22 

11.2.1.11 
Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза 

асартыментнага спісу 
экспертыза 9,21 

11.2.2. Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза тэхнічных нарматыўных 

прававых актаў, тэхналагічныя, лабараторная дакументацыя, запыты 

гаспадарчых суб'ектаў, дакументацыі па будаўніцтве, рэканструкцыі і рамонце 

 
11.2.2.1. 

Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза 

заявак, кансультацый арганізацый, 

індывідуальных прадпрымальнікаў, фізічных 

асоб 

 
экспертыза 

 
34,49 

 
 

11.2.2.2. 

Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза 

прадпраектнай дакументацыі, дакументацыі па 

выдзяленню зямельных участкаў, падрыхтоўка 

гігіенічнай задачы для будаўніцтва, 

рэканструкцыі, пераўзбраенню 

 
 

экспертыза 

 
 

35,35 

 

11.2.2.3. 
Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза 

аб'ектаў і дакументацыі для ўводу ў 

эксплуатацыю 

 

экспертыза 

 

42,43 

 

11.2.2.4. 

Дзяржаўная санітарна-гігіенічная 

экспертыза тэхнічных апісанняў, рэцэптаў 

прадукцыі, тэхналагічныя інструкцыі 

(правілы) (для 1, распрацаваны TNPA)) 

 

экспертыза 

 

35,35 



 

11.2.2.5. 
Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза 

тэхнічных умоў (1, распрацаваны TNPA)) 

 

экспертыза 

 

53,03 

 

 
 

 

 

 
11.2.2.6. 

Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза 

тэхнічных рэгламентаў, тэхнічных кодэксаў 

устаноўленай практыкі, стандартаў, 

будаўнічых нормаў і правілаў, кіраўніцтваў, 

інструкцый, рэкамендацый, дакументацыі па 

рэканструкцыі тэхналагічных працэсаў, правіл 

бяспекі і гігіены працы, санітарных пашпартоў 

для аб'ектаў, якія з'яўляюцца крыніцамі 

іанізуючых і неіанізуючых выпраменьванняў, 

вытворчы кантроль схемы (праграмы), 

медыцынскія тэсты, дакументацыя з мэтай 

рашэння аб мэтазгоднасці правядзення 

лабараторных выпрабаванняў) для дзяржаўнай 

гігіенічнай рэгістрацыі 

 

 
 

 

 

 
экспертыза 

 

 
 

 

 

 
106,07 

 
 

 

 

11.2.2.7. 

 

Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза 

праектнай дакументацыі для жылых дамоў 

агульнай плошчай да 100 квадратных метраў. 

м, на аб'ектах з колькасцю работнікаў да 50 

людзей, праекты спецыяльнага 

водакарыстання з шэрагам спажыўцоў да 100 

людзей, праекты гранічна дапушчальных 

выкідаў і санітарна-ахоўная зона 

прадпрыемстваў з колькасцю крыніц выкідаў 

да 20 

 
 

 

 

экспертыза 

 
 

 

 

54,50 

 
 

 

 
11.2.2.8. 

Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза 

праектнай дакументацыі для жылых дамоў з 

агульнай плошчай 101-500 квадратных метраў. 

м, для аб'ектаў з рабочым насельніцтвам 51- 

100 людзей, спецыяльных праектаў 

водакарыстання з шэрагам спажыўцоў 101-500 

людзей, праектаў гранічна дапушчальных 

выкідаў і санітарна-ахоўнай зоны 

прадпрыемстваў з колькасцю крыніц выкідаў 

ад 21-40 

 
 

 

 
экспертыза 

 
 

 

 
82,50 



 

 

 

 

11.2.2.9. 

 

Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза 

праектнай дакументацыі для жылых дамоў з 

агульнай плошчай 501-1000 кв. м, для аб'ектаў 

з рабочым колькасцю 101-300 людзей, 

спецыяльных праектаў водакарыстання з 

шэрагам спажыўцоў 501-1000 людзей, 

праектаў гранічна дапушчальных выкідаў і 

санітарна-ахоўнай зоны прадпрыемстваў з 

колькасцю крыніц выкідаў ад 41-60 

 

 

 

 

экспертыза 

 

 

 

 

135,54 

 
 

 

11.2.2.10 

. 

Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза 

праектнай дакументацыі для жылых будынкаў 

агульнай плошчай больш за 1000 квадратных 

метраў. м, для аб'ектаў з больш чым 300 

супрацоўнікамі, адмысловымі праектамі 

выкарыстання з колькасцю спажыўцоў больш 

чым 1000 людзей, праектаў гранічна 

дапушчальных выкідаў і санітарна-ахоўнай 

зонай прадпрыемстваў з колькасцю крыніц 

выкідаў вышэй 60 

 
 

 

 
экспертыза 

 
 

 

 
170,90 

11.3. гігіенічнае навучанне 

11.3.1. Арганізацыя даследаванняў, семінараў навучанне 138,40 

11.3.2. 1 гадзіну заняткаў навучанне 8,84 

11.3.3. 
Правядзенне ацэнкі ведаў (для аднаго 

студэнта) 
навучанне 3,53 

 

11.3.4. 
Гігіенічнае навучанне декретированных 

кантынгентаў (уключаючы ацэнку ведаў) 1 

чалавек 

 

навучанне 

 

8,63 

11,4. Гігіенічная ацэнка ўмоў працы (1 працоўнае месца без лабараторных 

даследаванняў) 

 

11.4.1. 
Арганізацыя лабараторна-інструментальных 

даследаванняў фактараў вытворчага асяроддзя 

 

даследаванне 

 

31,03 

 

11.4.2. 
Арганізацыя ацэнкі псіхафізіялагічных 

фактараў умоў працы 

 

даследаванне 

 

71,48 

 

 
11.4.3. 

Правядзенне комплекснай ацэнкі вынікаў 

стану ўмоў працы на падставе лабараторных 

выпрабаванняў і памераў вытворчай 

асяроддзя і псіхафізіялагічных асаблівасцей 

працэсу працы 

 

 
даследаванне 

 

 
46,71 



 
 

11.4.4. 

Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза 

пры вызначэнні кантынгентаў работнікаў, якія 

падлягаюць прафілактычным медыцынскіх 

аглядаў (1 прафесія, колькасць супрацоўнікаў 

да 10 чалавек) 

 
 

экспертыза 

 
 

29,17 

2. Фізічныя фактары 

2.1.9 
Вымярэнне штучнага і натуральнага 

асвятлення 

1-е 

даследаванне 16,95 

2.1.9 
Вымярэнне штучнага і натуральнага 

асвятлення 

2-е 

даследаванне 13,34 

2.1.18 
Вымярэнне тэмпературы і адноснай 

вільготнасці паветра 

1-е 

даследаванне 
14,95 

2.1.18 Вымярэнне тэмпературы і адноснай 

вільготнасці паветра 

2-е 

даследаванне 12,75 

6. радыялогія 

6.5.2 
Вымярэнне магутнасці дозы гама- 

выпраменьвання 

1-е 

даследаванне 
24,17 

6.5.2 
Вымярэнне магутнасці дозы гама- 

выпраменьвання 

2-е 

даследаванне 
16,80 

1.3. Спажывецкія тавары (дзіцячы асартымент, тавары, прызначаныя для 

кантакту з харчовымі прадуктамі, будаўнічых матэрыялаў, мэблі, адзення, 

тэкстылю, абутку), у тым ліку медыцынскага прызначэння, для секцыі 

санітарна-хімічных выпрабаванняў мадэльных асяроддзяў 

 

1.3.1.3 
Аналіз вынікаў выпрабаванняў, распрацоўка 

зняволення, выкананне пратакола 

выпрабаванняў 

1-е 

даследаванне 

 

4,34 

 

1.3.1.3 

Аналіз вынікаў выпрабаванняў, распрацоўка 

зняволення, выкананне пратакола 

выпрабаванняў 

2-е 

даследаванне 

 

1,47 

 


