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Зачепилівська районна державна лікарня ветеринарної медицини на 
протязі квітня - травня 2019 року проводить диспансеризацію великої рогатої 
худоби приватного сектору, під час якої буде дослідження тварин на лейкоз, 
бруцельоз, туберкульоз, гельмінтози , щеплення проти сибірки.

Перелік та вартість послуг наданих під час диспансеризації 
прикладу ється.
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Перелік послуг
які будуть надаватись Зачепилівською районною державною лікарнею 
ветеринарної медицини під час проведення весняної диспансеризації великої 
рогатої худоби в 2019 році відповідно до «Розміру плати за послуги, які 
надаються регіональними службами ветеринарно-санітарного контролю та 
нагляду на державному кордоні і транспорті та бюджетними установами 
центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у 
галузі ветеринарної медицини в сферах безпечності та окремих показників 
якості харчових продуктів», затверджених наказом Міністерства аграрної 
політики та продовольства України від 13.02.2013 року № 96 зі змінами 
внесеними наказом міністерства аграрної політики та продовольства України 
від 26.01.2016 року № 18 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 
16.02.2016 року за№ 244/28374

№
з/п

Код
послуги

Найменування послуги Одиниця
виміру

Розмір плати 
грн.

1 Розділ III 
п 1.1

Клінічний огляд 1 гол 20.35

2 Розділ III 
п 2

Послуги спеціаліста 
ветеринарної медицини

15 хв 31.50

3 Розділ III 
п 6

Відбір зразків для копро 
логічних досліджень

1 зразок 6.58

4 Розділ III 
п 18

Фіксація ВРХ 1 гол 27.31

5 Розділ III 
п55

Надання консультації 1 посл. 25.44

6 Розділ III 
п. 58

Профілактичні щеплення ВРХ 
від інфекційних хвороб

1 посл. 5.00

Всього 116.18

Перелік лабораторних досліджень, які будуть проводитися Красноградською 
міжрайонною державною лабораторією ветеринарної медицини:

1. Гельмінтоовоскопічні дослідження методом седиментації -  9.19 грн
2. Гельмінтоовоскопічні дослідження методом Фюллеборна -  8.53 грн
3. Гельмінтоовоскопічні дослідження спрощеним методом
на диктіокаульоз - 8.36 грн

Всього: - 26,08 грн.
Дослідження великої рогатої худоби, які проводяться безкоштовно:

1. Дослідження великої рогатої худоби на туберкульоз
2. Дослідження великої рогатої худоби
3. Дослідження великої рогатої худоби^
4. Вакцина проти сибірки великої рої
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