
Ціна визначення показників якості стічної  води станом на  01.01.2021  

року 

   
 

№п/

п 
Назва калькуляцій 

№ 

калькуляці

ї 2020р 

Встановлен

а ціна 

      2021 рік 

1 
Вартість визначення аналізу стічних вод на АПАР                  

(аніонних поверхнево-активних речовин) 
313   

  -населення   297,62 

  -бюджет   311,80 

  -підприємства   342,97 

2 
Вартість аналізу на визначення ХСК( хімічне 

споживання кисню) 
314   

  -населення   287,60 

  -бюджет   301,31 

  -підприємства   331,43 

3 Вартість аналізу на визначення хлоридів 315   

  -населення   107,74 

  -бюджет   112,86 

  -підприємства   124,15 

4 
Витрати на проведення аналізу по визначенню 

фосфатів у стічних водах 
316   

  -населення   140,29 

  -бюджет   146,96 

  -підприємства   161,66 

5 Вартість аналізів стічних вод на іони амонію 317   

  -населення   162,35 

  -бюджет   170,09 

  -підприємства   187,09 

6 Вартість аналізу на визначення нітратів 318   

  -населення   139,54 

  -бюджет   146,17 

  -підприємства   160,80 

7 Вартість аналізу на визначення сульфат іони 319   

  -населення   175,08 

  -бюджет   183,42 

  -підприємства   201,76 

8 Варість аналізу на визначення сухого залишку  320   

  -населення   155,02 

  -бюджет   162,40 

  -підприємства   178,64 

9 Вартість аналізу на визначення завислих речовин 321   

  -населення   152,90 

  -бюджет   160,19 

  -підприємства   176,20 



10 Вартість аналізу на визначення нітритів 322   

  -населення   150,66 

  -бюджет   157,84 

  -підприємства   173,62 

11 Вартість аналізу на визначення нафтопродуктів 323   

  -населення   399,95 

  -бюджет   418,99 

  -підприємства   460,90 

12 
Вартість аналізу на визначення хрому у стічних водах                                         

по МВВ №081/12-0652-09 
324   

  -населення   441,23 

  -бюджет   462,24 

  -підприємства   508,46 

13 
Витрати на проведення аналізу по визначенню жирів та 

масла (роздільне визначенн) в стічних водах 
325   

  -населення   303,72 

  -бюджет   318,19 

  -підприємства   350,00 

14 
Витрати на проведення аналізу по визначенню 

сірководню у стічних водах ( МВВ “081/12-0315-06) ( 

зворотні ) 

326   

  -населення   201,85 

  -бюджет   211,46 

  -підприємства   232,61 

15 
Витрати на проведення аналізу по визначенню 

сірководню у стічних водах (МВВ “081/12-0017-01) ( 

поверхневі ) 

327   

  -населення   200,92 

  -бюджет   210,49 

  -підприємства   231,54 

16 Витрати на визначення фенолів в стічних водах 328   

  -населення   489,01 

  -бюджет   512,29 

  -підприємства   563,52 

17 
Витрати на проведення аналізу по визначенню 

формальдегіду у стічних водах 
329   

  -населення   235,44 

  -бюджет   246,66 

  -підприємства   271,32 

18 Вартість визначення аналізу на БСК у стічній воді 330   

  -населення   157,16 

  -бюджет   164,64 

  -підприємства   181,10 

19 
Вартість аналізу на  визначення масової концентрації 

кадмію (ААС) в стічних водах 
331   

  -населення   442,79 

  -бюджет   463,87 



  -підприємства   510,26 

20 
Витрати на проведення аналізу по визначенню нікелю 

(ААС) у стічних водах по МВВ №081/12-0649-09 
332   

  -населення   441,23 

  -бюджет   462,24 

  -підприємства   508,46 

21 
Вартість аналізу на  визначення міді (ААС) в стічних 

водах по МВВ №081/12-0648-09 
333   

  -населення   417,74 

  -бюджет   437,63 

  -підприємства   481,39 

22 
Витрати на проведення аналізу по визначенню заліза 

загального  у стічних водах по КНД 211.1.4.034-95 
334   

  -населення   158,09 

  -бюджет   165,62 

  -підприємства   182,18 

23 

Витрати на проведення аналізу по визначенню цинку 

(ААС) в стічних водах по МВВ №081/12-0413-07 
335   

  -населення   417,74 

  -бюджет   437,63 

  -підприємства   481,39 

24 

ВИТРАТ НА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗЧИНЕНОГО КИСНЮ 

МЕТОДОМ ЙОДОМЕТРИЧНОГО ТИТРУВАННЯ ЗА 

ВІНКЛЕРОМ У ПОВЕРХНЕВИХ ТА ОЧИЩЕНИХ СТІЧНИХ 

ВОДАХ. 

336   

  -населення   116,40 

  -бюджет   121,94 

  -підприємства   134,14 

25 
Вартість на проведення аналізу на визначення масової 

концентрації ортофосфатів у стічних водах 
337   

  -населення   133,52 

  -бюджет   139,87 

  -підприємства   153,86 

26 
Витрати на проведення аналізу на визначення РН у 

стічній воді 
338   

  -населення   19,30 

  -бюджет   20,22 

  -підприємства   22,24 

 


