
Тарифи на виконання платних послуг  

науково-дослідної лабораторії пожежної безпеки 

Львівського державного університету безпеки життєдіяльності  

(Витяг на 2022 р. Вартість наведена за один зразок, грн. з ПДВ.) 

 

№ Найменування 1 зразок Ціна 

1.  Випробування піноутворювачів загального призначення 6 л. 3145,00 

2.  Визначення групи займистості будівельних матеріалів 1,7 м2 4970,00 

3.  Визначення групи горючості будівельних матеріалів 2,3 м2 5280,00 

4.  Визначення групи поширення полум'я для будівельних матеріалів (УВПП-1) 1,7 м2 4800,00 

5.  
Визначення групи поширення полум’я будівельних матеріалів на 

вертикальних зразках у горизонтальному напрямку (УВРП-2) 
1 м2 5490,00 

6.  
Визначення групи важкогорючих та горючих твердих речовин і матеріалів 

(ОТМ) 
0,03 м2 3400,00 

7.  Визначення температури спалаху у закритому тиглі (ПВHЕ) 0,5 л. 3350,00 

8.  
Визначення температури спалаху в відкритому тиглі і температури займання 

рідин 
0,5 л. 4350,00 

9.  Визначення температури самозаймання рідин 0,5 л. 3370,00 

10.  Визначення температури самозаймання твердих речовин та матеріалів 500 г. 3400,00 

11.  Визначення температури займання твердих речовин та матеріалів 500 г. 3410,00 

12.  Визначення коефіцієнта димоутворення речовин і матеріалів 0,1 м2 4870,00 

13.  
Визначення ефективності вогнезахисних просочувань та покриттів для 

деревини 

0,03 м2 

/ 1 л. 
4950,00 

14.  
Визначення вогнезахисної здатності вогнезахисних покриттів для 

будівельних конструкцій з деревини, металу, бетону, кабельних ліній 
1 кг. 5940,00 

15.  Випробування для оцінювання характеристик горіння текстильних матеріалів 0,5 м2 
4680,00 

16.  
Випробування на займистість і горючість під дією розжареного дроту 

електроізоляційних матеріалів  
3 шт. 3720,00 

17.  Випробування голчастим полум`ям матеріалів виробів електротехнічних 5 м. 2380,00 

18.  Визначення теплового режиму споживання струму електричних приладів  5 шт. 1520,00 

19.  
Випробування на вогнестійкість  електротехнічних виробів  

(у т.ч. кабелів) 
3,6 м 7310,00 

20.  
Випробування ізольованих проводів і кабелів (в т.ч. у пучках, покритих 

вогнезахисним матеріалом) на поширювання полум’я 
6 шт. 7500,00 

21.  Проведення дослідження технічних причин пожеж за 1 год 600,00 

22.  
Визначення  категорій  приміщень, будинків  та  зовнішніх установок за  

вибухопожежною  та  пожежною  небезпекою  
за 1 год 550,00 

23.  
Надання консультацій щодо застосування законодавства з питань пожежної 

безпеки, цивільного захисту та техногенної безпеки 
за 1 год 590,00 

 


