
№ 

п/п
Найменування робіт Од. виміру

Ціна (з ПДВ), 

грн

1
Випробування по визначенню зернового 

складу щебню
випробування, шт 612,50

2
Випробування по визначенню вмісту зерен 

пластинчатої (лещадної) та голчатої форми
випробування, шт 367,50

3
Випробування по визначенню дробильності 

щебню
випробування, шт 525,00

4
Випробування по визначенню насипної 

щільності та пустотності щебню
випробування, шт 315,00

5 Випробування по визначенню вологості випробування, шт 364,00

6
Випробування по визначенню зернового 

складу та модуля крупності піску
випробування, шт 455,00

7
Випробування по визначенню насипної 

густини піску
випробування, шт 455,00

8 Випробування по визначенню вологості піску випробування, шт 376,25

9
Випробування по визначенню глибини 

проникності голки (в'яжучі)
випробування, шт 1050,00

10
Випробування по визначенню температури 

розм'якшеності за кільцем та кулею (в'яжучі)
випробування, шт 787,50

11
Випробування по визначенню показника 

зчеплюваності з мінеральними матеріалами
випробування, шт 875,00

12
Визначення якості зчеплюваності в'яжучих з 

поверхнею щебню
випробування, шт 1505,00

13
Визначення показника стікання в'яжучого із 

ЩМАС
випробування, шт 1013,25

14 Підбір складу асфальтобетонної суміші підбір, шт 8951,25

15 Виготовлення зразків асфальтобетону зразок, шт 122,50

від 07.02.2020 р. 

Випробування якості органічних в'яжучих

Тел.конт. : (095) 815 85 11, (095) 540 43 79, (098) 060 49 36                                                                                               

e-mail: clusterengineering@ukr.net  fb: klaster.en     

Випробування якості щебню

Випробування якості піску

Випробування якості сумішей асфальтобетонних, бітумомінеральних

ПРАЙС-ЛИСТ на послуги лабораторії



16
Випробування по визначенню середньої 

густини ущільненої бітумомінеральної суміші
випробування, шт 218,75

17
Випробування по визначенню середньої 

густини мінеральної частини асфальтобетону
випробування, шт 105,00

18

Випробування по визначенню дійсної густини 

асфальтобетонної суміші пікнометричним 

методом

випробування, шт 490,00

19
Випробування по визначенню залишкової 

пористості асфальтобетону
випробування, шт 105,00

20
Випробування по визначенню водонасичення 

асфальтобетону
випробування, шт 402,50

21
Випробування по визначенню границі 

міцності при стиску
випробування, шт 630,00

22

Випробування по визначенню складу 

асфальтобетонної суміші методом 

випалювання

випробування, шт 962,50

23

Випробування по визначенню коефіцієнта 

ущільнення асфальтобетонної суміші у 

конструктивних шарах дорожнього одягу

випробування, шт 1137,50

24
Випробування по визначенню зернового 

складу мінерального порошку
випробування, шт 875,00

25 Приготування бетонної суміші приготування, шт 875,00

26
Випробування по визначенню рухомості 

бетонної суміші
випробування, шт 52,50

27
Випробування по визначенню середньої 

густини бетонної суміші
випробування, шт 61,25

28 Виготовлення контрольних зразків зразок, шт 138,25

29
Випробування по визначенню міцності бетону 

при стиску
зразок, шт 117,25

30
Випробування по визначенню середньої 

густини по контрольних зразках
випробування, шт 691,25

31
Випробування по визначенню середньої 

густини неруйнівний метод
випробування, шт 691,25

32
Випробування по визначенню вологості 

зразків бетону
випробування, шт 192,50

33
Випробування по визначенню 

водопоглинання
випробування, шт 1015,00

34
Відбір зразків з асфальтобетонного покриття 

(керна)
зразок, шт 292,25

35
Визначення коефіцієнта ущільнення 

асфальтобетонного покриття
випробування, шт 17,50

36 Відбір проб щебню відбір, шт 262,50

37 Відбір проб піску відбір, шт 201,25

Відбір проб і зразків

Випробування якості мінерального порошку 

Випробування якості сумішей бетонних 

Випробування якості цементобетону 



38 Відбір проб органічних в'яжучих випробування, шт 175,00

39 Підготовка кернів до випробування керн, шт 385,00

40
Відновлення цілісності покриття холодним 

асфальтобетоном, після відбору зразків
асфальтобетон, кг 10,00

година 250

км 8

 Виїзд  лабораторії на об'єкт для відбору 

зразків (на випробування)
*

Інші випробування


