
1.1. адзнака 4,21

копія (дублікат) 
адзіночны 2,10

кожны 
наступны 0,43

1,9.
Санітарна-

эпідэміялагічнае 
заключэнне

1,61

1.10. кансультацыя 10,19

1.11. кансультацыя 10,19

1.12.1. кансультацыя 18,94

1.12.2. кансультацыя 12,61

1.12.3. кансультацыя 6,31

1.12.4. кансультацыя 2,27

1.12.5. кансультацыя 2,27

1.12.6. кансультацыя 2,27

у вызначэнні неабходнасці дзяржаўнай рэгістрацыі прадукцыі і 
адпаведнасць (неадпаведнасць) яе патрабаванням, устаноўленых 
міжнароднымі дамовамі Рэспублікі Беларусь, міжнародна-прававымі 
актамі, якія складаюць прававую базу Еўразійскага эканамічнага 
саюза і Адзінай эканамічнай прасторы

пры вызначэнні адпаведнасці патрабаванням заканадаўства ў галіне 
санітарна-эпідэміялагічнага дабрабыту насельніцтва прадукцыі (для 
прадукцыі, якая падлягае дзяржаўнай рэгістрацыі, за выключэннем)

у правядзенні работ па стварэнні і праверкі жыцця і захоўвання 
паліцы ўмовы харчовай сыравіны і харчовых прадуктаў, якія 
адрозніваюцца ад устаноўленых у тэхнічных нарматыўных актаў у 
галіне тэхнічнага рэгулявання і стандартызацыі

1. Санітарна-гігіенічныя паслугі

падрыхтоўчая работа па ажыццяўленню санітарна-гігіенічных паслуг

1.7.

выраб і выдача копій, дублікатаў дакументаў па выніках санітарна-
эпідэміялагічнай службы, дзяржаўнай санітарна-гігіенічнай 
экспертызы, пратаколы лабараторных аналізаў, адбору пробаў і 
ідэнтыфікацыі вырабаў, правілы, санітарна-гігіенічныя заключэння 
(1 дакумент)

замена (абнаўленне, змяненне) санітарна-гігіенічнага зняволення 
правядзенне кансультацыі лекараў-спецыялістаў і іншых 
спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй па пытаннях санітарна-
эпідэміялагічнага дабрабыту насельніцтва

правядзенне кансультацый лекараў-спецыялістаў і іншых 
спецыялістаў з вышэйшай адукацыяй у галіне здаровага ладу жыцця

1.12. Аказанне кансультатыўнай і метадычнай дапамогі:

у вызначэнні пераліку прафесій (пасад) работнікаў, пры ўмове 
перыядычнай (для работы) медыцынскіх аглядаў (1 работа)

па правядзенню комплекснай гігіенічнай ацэнкі ўмоў працы

па пытаннях размяшчэння, праектавання аб'ектаў з пункту 
гледжання санітарна-эпідэміялагічнага дабрабыту насельніцтва

Прайс-ліст 
тарыфы на платныя санітарна-эпідэміялагічнай службы ў раздзеле «Санітарныя паслугі», якія 

прадстаўляюцца ГУ «Маларыцкі раённы цэнтр гігіены і эпідэміялогіі» Адрас: 224822 г.Maларыта, вул. 
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1.12.7. кансультацыя 6,31

кансультацыі 
(адзінарны) 3,16

Кансультацыі 
(наступны) 1,05

1.13.1. занятак 6,31

1.13.2 адзнака 1,05

1,14.
Семінар 

(трэнінгавы 
занятак)

18,94

1,15. аўдыт 13,58

1.17.1. экспертыза 
(ацэнка) 16,83

1.17.2. экспертыза 
(ацэнка) 15,78

1.17.3. экспертыза 
(ацэнка) 23,14

1.17.4. экспертыза 
(ацэнка) 31,56

1.17.5. экспертыза 
(ацэнка) 37,85

1.17.6. экспертыза 
(ацэнка) 44,16

1.17.7 экспертыза 
(ацэнка) 50,48

1.17.8. экспертыза 
(ацэнка) 56,78

1.17.9. экспертыза 
(ацэнка) 63,08

1.18.4. экспертыза 24,92

Санітарна-эпідэміялагічныя даследаванне (ацэнка) транспартных 
сродкаў, якія выкарыстоўваюцца для транспарціроўкі харчовых 
прадуктаў, крыніц іанізуючага выпраменьвання
экспертыза (ацэнка) крамаў, прадпрыемстваў і іншых аб'ектаў з 
колькасцю супрацоўнікаў да 10 людзей

экспертыза (ацэнка) крамаў, прадпрыемстваў і іншых аб'ектаў з 
лікам працуюць 11-50
экспертыза (ацэнка) крамаў, прадпрыемстваў і іншых аб'ектаў з 
колькасцю супрацоўнікаў 51-100 чалавек

экспертыза (ацэнка) крамаў, прадпрыемстваў і іншых аб'ектаў з 
колькасцю супрацоўнікаў 101-300 чалавек
экспертыза (ацэнка) крамаў, прадпрыемстваў і іншых аб'ектаў з 
колькасцю супрацоўнікаў 301-500 чалавек
экспертыза (ацэнка) крамаў, прадпрыемстваў і іншых аб'ектаў з 
колькасцю супрацоўнікаў 501-1000 людзей

экспертыза (ацэнка) крамаў, прадпрыемстваў і іншых аб'ектаў з 
менш за 1000 людзей

1,18. Дзяржаўная санітарна-гігіенічная экспертыза
архітэктурна-будаўнічых праектаў  аб'ектаў, у якіх ажыццяўляюцца 
пашырэнне, павелічэнне магутнасці, змена мэты сацыяльных і 
прамысловых аб'ектаў, транспарту і інжынернай інфраструктуры, 
агульнай плошчай 100 м2, на аб'ектах з колькасцю работнікаў да 50 
чалавек ., санітарныя прадпрыемствы зоны абароны праецыруе 
колькасць выпраменьвальнікаў 20

экспертыза (ацэнка) гандлёвых месцаў на рынках аб'ектаў 
дробнарознічнай сеткі (кіёскі, латкі) з лікам працаўнікоў да 3-х 
чалавек

пры вызначэнні адпаведнасці патрабаванням заканадаўства ў галіне 
санітарна-эпідэміялагічнага дабрабыту работ і паслуг насельніцтва, 
для якіх ўсталеўваюцца санітарна-эпідэміялагічныя патрабаванні

1.12.8.
у прадастаўленні інфармацыі па актуалізацыі нарматыўна-
метадычных і іншых дакументаў у галіне санітарна-
эпідэміялагічнага дабрабыту насельніцтва

1,13. Гігіенічная падрыхтоўка рабочых арганізацый, індывідуальных прадпрымальнікаў і іх работнікаў, патрэба ў якіх 
вызначаецца дзеючым заканадаўствам:

арганізацыя і правядзенне заняткаў (1 прадмет)

правядзенне ацэнкі (аднаго слухача)

семінары, трэнінгі і практычныя навыкі па забеспячэнню санітарна-
эпідэміялагічнага дабрабыту насельніцтва (адна заяўка)

правядзенне санітарна-эпідэміялагічных праверак і выпрацоўкі 
рэкамендацый для павышэння эфектыўнасці арганізацый і фізічных 
асоб, у тым ліку індывідуальных прадпрымальнікаў, а таксама 
выкананне патрабаванняў заканадаўства ў галіне санітарна-
эпідэміялагічнага дабрабыту насельніцтва (адна заява)

1,17. Санітарна-эпідэміялагічныя даследаванні (ацэнка) аб'ектаў



1.18.5 экспертыза 36,23

1.18.6. экспертыза 70,20

1.18.7. экспертыза 104,17

1.18.8. экспертыза 18,13

1.18.9 экспертыза 31,70

1.18.10. экспертыза 36,23

1.18.11. экспертыза 52,09

1.18.12. экспертыза 138,15

1.18.14. экспертыза 21,04

1.18.15. экспертыза 23,14

1.18.18. экспертыза 31,56

1.18.19. экспертыза 38,90

1.18.20. экспертыза 50,48

1.18.21. экспертыза 57,83

1.18.22. экспертыза 93,59

1,19. адзнака 39,62

умоў працы работнікаў гаспадарчых суб'ектаў з колькасцю 
работнікаў больш за 300 чалавек
вывучэнне і ацэнка магчымасці размяшчэння аб'екта будаўніцтва на 
папярэдняй стадыі

1,21. Комплексная гігіенічная ацэнка ўмоў працы:

умоў працы работнікаў гаспадарчых суб'ектаў з колькасцю занятых 
101-300

архітэктурна-будаўнічых праектаў  аб'ектаў, у якіх ажыццяўляюцца 
пашырэнне, павелічэнне магутнасці, змена мэты сацыяльных і 
прамысловых аб'ектаў, транспарту і інжынернай інфраструктуры, 
агульнай плошчай больш за 1000 м2, аб'ектаў з менш чым 300 
чалавек., гігіенічная зона абароны праектаў прадпрыемстваў з лікам 
выпраменьвальнікаў 60

архітэктурна-будаўнічых праектаў, у агульнай плошчай 100 м2 і 
нумар (або) працы да 50

архітэктурна-будаўнічых праектаў агульнай плошчай 101-500 м2 і 
(або) колькасць занятых 51-100 чалавекархітэктурна-будаўнічых праектаў агульнай плошчай 501-1000 м2 і 
(або) колькасць занятых 101-300

архітэктурна-будаўнічых праектаў агульнай плошчай больш за 1000 
м2 і (або) колькасць супрацоўнікаў больш за 300 чалавек

праекты санітарна-ахоўных зон ядзерных аб'ектаў і (або) аб'ектаў 
захоўвання ядзерных матэрыялаў, адпрацаваныя ядзерныя 
матэрыялы і (або) аператыўнага радыеактыўных адходаў, зоны 
санітарнай аховы крыніц і аб'ектаў водазабеспячэння 
цэнтралізаваных сістэм водазабеспячэння
работ і паслуг, якія прадстаўляюць патэнцыйную небяспеку для 
жыцця і здароўя насельніцтва, дзейнасці суб'екта кіравання 
вытворчасцю харчовых прадуктаў
работа з крыніцамі іанізуючага выпраменьвання і выдача санітарных 
пашпартоў, базавай станцыі сістэм сотавай сувязі, перадавальнага 
сродка радыёсувязі
умоў працы работнікаў гаспадарчых суб'ектаў з колькасцю 
работнікаў да 10 людзей
умоў працы работнікаў гаспадарчых суб'ектаў з колькасцю занятых 
11-50
умоў працы работнікаў гаспадарчых суб'ектаў з колькасцю занятых 
51-100 людзей

архітэктурна-будаўнічых праектаў  аб'ектаў, у якіх ажыццяўляюцца 
пашырэнне, павелічэнне магутнасці, змена мэты сацыяльных і 
прамысловых аб'ектаў, транспарту і інжынернай інфраструктуры, 
агульнай плошчай 501-1000 м2, на аб'ектах з колькасцю занятых 101 -
300., санітарная ахова праектаў бізнес-сферы з лікам крыніц выкідаў 
41-60

архітэктурна-будаўнічых праектаў  аб'ектаў, у якіх ажыццяўляюцца 
пашырэнне, павелічэнне магутнасці, змена мэты сацыяльных і 
прамысловых аб'ектаў, транспарту і інжынернай інфраструктуры, 
агульнай плошчай 101-500 м2, на аб'ектах з колькасцю 
супрацоўнікаў 51- 100 чалавек., санітарная ахова праектаў бізнес-
сферы з лікам крыніц выкідаў 21-40



1.21.1. адзнака 26,29

1.21.2.1. адзнака 36,79

1.21.2.2 адзнака 36,79Інтэнсіўнасць працэсу працы

правядзенне комплекснай гігіенічнай ацэнкі ўмоў працы вынікі 
лабараторных выпрабаванняў, праведзеных вымярэнняў і фактараў 
навакольнага асяроддзя і псіхафізіялагічных характарыстык працэсу 
працы (1 прафесія без лабараторных даследаванняў і ацэнкі цяжару 
ўмоў працы і інтэнсіўнасці працэсу работы)

1.21.2. Ацэнка псіхафізіялагічных фактараў вытворчага асяроддзя:

цяжар працоўнага працэсу
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