
Ціна визначення показників якості стічної  води  

   
 

№п/п Назва калькуляцій 

Встановлена 

ціна 

    2022 рік 

1 
Вартість визначення аналізу стічних вод на АПАР                  

(аніонних поверхнево-активних речовин) 
  

  -населення 356,00 

  -бюджет 373,00 

  -підприємства 411,00 

2 
Вартість аналізу на визначення ХСК( хімічне споживання 

кисню) 
  

  -населення 309,00 

  -бюджет 324,00 

  -підприємства 356,00 

3 Вартість аналізу на визначення хлоридів   

  -населення 128,00 

  -бюджет 134,00 

  -підприємства 148,00 

4 
Витрати на проведення аналізу по визначенню фосфатів у 

стічних водах 
  

  -населення 177,00 

  -бюджет 185,00 

  -підприємства 203,00 

5 Вартість аналізів стічних вод на іони амонію   

  -населення 196,00 

  -бюджет 206,00 

  -підприємства 226,00 

6 Вартість аналізу на визначення нітратів   

  -населення 168,00 

  -бюджет 176,00 

  -підприємства 194,00 

7 Вартість аналізу на визначення сульфат іони   

  -населення 214,00 

  -бюджет 224,00 

  -підприємства 247,00 

8 Варість аналізу на визначення сухого залишку    

  -населення 186,00 

  -бюджет 195,00 

  -підприємства 214,00 

9 Вартість аналізу на визначення завислих речовин   

  -населення 184,00 

  -бюджет 193,00 

  -підприємства 212,00 



10 Вартість аналізу на визначення нітритів   

  -населення 183,00 

  -бюджет 192,00 

  -підприємства 211,00 

11 Вартість аналізу на визначення нафтопродуктів   

  -населення 478,00 

  -бюджет 500,00 

  -підприємства 550,00 

12 
Вартість аналізу на визначення хрому у стічних водах                                         

по МВВ №081/12-0652-09 
  

  -населення 525,00 

  -бюджет 550,00 

  -підприємства 605,00 

13 
Витрати на проведення аналізу по визначенню жирів та 

масла (роздільне визначенн) в стічних водах 
  

  -населення 356,00 

  -бюджет 373,00 

  -підприємства 410,00 

14 
Витрати на проведення аналізу по визначенню сірководню 

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

  -населення 244,00 

  -бюджет 256,00 

  -підприємства 281,00 

15 
Витрати на проведення аналізу по визначенню сірководню 

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

  -населення 243,00 

  -бюджет 255,00 

  -підприємства 280,00 

16 Витрати на визначення фенолів в стічних водах   

  -населення 587,00 

  -бюджет 615,00 

  -підприємства 677,00 

17 
Витрати на проведення аналізу по визначенню 

формальдегіду у стічних водах 
  

  -населення 285,00 

  -бюджет 299,00 

  -підприємства 329,00 

18 Вартість визначення аналізу на БСК у стічній воді   

  -населення 187,00 

  -бюджет 196,00 

  -підприємства 216,00 

19 
Вартість аналізу на  визначення масової концентрації 

кадмію (ААС) в стічних водах 
  

  -населення 527,00 



  -бюджет 552,00 

  -підприємства 607,00 

20 
Витрати на проведення аналізу по визначенню нікелю 

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

  -населення 525,00 

  -бюджет 550,00 

  -підприємства 605,00 

21 
Вартість аналізу на  визначення міді (ААС) в стічних водах 

по МВВ №081/12-0648-09 
  

  -населення 499,00 

  -бюджет 523,00 

  -підприємства 575,00 

22 
Витрати на проведення аналізу по визначенню заліза 

загального  у стічних водах по КНД 211.1.4.034-95 
  

  -населення 191,00 

  -бюджет 200,00 

  -підприємства 220,00 

23 

Витрати на проведення аналізу по визначенню цинку 

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

  -населення 499,00 

  -бюджет 523,00 

  -підприємства 575,00 

24 
ВИТРАТ НА ВИЗНАЧЕННЯ РОЗЧИНЕНОГО КИСНЮ МЕТОДОМ 

ЙОДОМЕТРИЧНОГО ТИТРУВАННЯ ЗА ВІНКЛЕРОМ У 

ПОВЕРХНЕВИХ ТА ОЧИЩЕНИХ СТІЧНИХ ВОДАХ. 
  

  -населення 134,00 

  -бюджет 140,00 

  -підприємства 154,00 

25 
Вартість на проведення аналізу на визначення масової 

концентрації ортофосфатів у стічних водах 
  

  -населення 162,00 

  -бюджет 170,00 

  -підприємства 187,00 

26 
Витрати на проведення аналізу на визначення РН у стічній 

воді 
  

  -населення 24,00 

  -бюджет 25,00 

  -підприємства 27,00 

 


