
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РІШЕННЯ 
 

    11 березня_2021__ року                     Старокостянтинів                         № __80__ 

 

 

Про встановлення тарифів на платні 

послуги з медичного обслуговування 

КНП «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» 

 

 

З метою належної організації роботи та надання медичних послуг КНП 

«Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня», керуючись статтями 28, 32 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Встановити тарифи на платні послуги з медичного обслуговування 

КНП «Старокостянтинівська багатопрофільна лікарня» Старокостянтинівської 

міської ради Хмельницького району Хмельницької області згідно з додатком. 

 

2. Управлінню охорони здоров’я та медичного забезпечення виконавчого 

комітету міської ради (Любов БОНДАР) оприлюднити тарифи в засобах 

масової інформації. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради, 

начальника фінансового управління виконавчого комітету міської ради 

Валентину КАМІНСЬКУ. 

 

 

Міський голова                                 підпис                           Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК 

до рішення виконавчого комітету  

міської ради 

11 березня 2021 № 80 

 

 

Тарифи 

на платні медичні послуги з медичного обслуговування 

комунальне некомерційне підприємство «Старокостянтинівська 

багатопрофільна лікарня» 

Старокостянтинівської міської ради Хмельницького району 

Хмельницької області 

 

№ з/п Назва послуги 

Тариф на 

послугу без 

урахування 

ПДВ (грн) 

1 2 3 

1 Ультразвукові дослідження  

1.1 Ультразвукове дослідження комплексне: 

печінка,жовчний міхур,жовчні протоки, підшлункова 

залоза, селезінка 

120,40 

1.2 Ультразвукове дослідження селезінки та судин 

портальної системи 
62,70 

1.3 Ультразвукове дослідження підшлункової залози 62,70 

1.4 Ультразвукове дослідження печінки, жовчного 

міхура, жовчних протоків 
62,70 

1.5 Ультразвукове дослідження нирок, надниркових 

залоз, сечового міхура з визначенням залишкової 

сечі, передміхурової залози 

120,40 

1.6 Ультразвукове дослідження передміхурової залози, 

яєчок 
75,70 

1.7 Ультразвукове дослідження нирок, надниркових 

залоз 
65,50 

1.8 Ультразвукове дослідження комплексне: нирки, 

надниркові залози, сечовий міхур з визначенням 

залишкової сечі, матка, яєчники 

129,10 

1.9 Ультразвукове дослідження матки, яєчників 85,50 

1.10 Ультразвукове дослідження матки при вагітності та 

перинатальне обстеження стану плоду 
129,80 

1.11 Ультразвукове дослідження щитовидної залози 77,70 

 Ультразвукове дослідження периферичних судин 77,70 

1.12 Ультразвукове дослідження молочних залоз (з двох 

сторін) 
98,10 
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1.13 Ультразвукове дослідження кісток та суглобів 85,10 

1.14 Ехокардіографія 98,10 

1.15 Ультразвукове дослідження головного мозку у 

новонароджених 
98,10 

1.16 Ультразвукове дослідження внутрішніх органіву 

новонароджених 
95,60 

1.17 Ультразвукове дослідження суглобів та кісток ново 

народжених 
95,60 

2 Ендоскопічні дослідження  

2.1 Фібро езофаго гастродуоденоскопія (ФЕГДС) 251,90 

2.2 Фібро колоноскопія 322,80 

2.3 Фібро бронхоскопія 203,30 

3 Бактеріологічні дослідження  

3.1 Бактеріологічне дослідження на кашлюк 188,90 

3.2 Бактеріологічне дослідження на стафілокок 212,50 

3.3 Бактеріологічне дослідження на менінгокок 172,80 

3.4 Бактеріологічне дослідження на холеру 131,10 

3.5 Дослідження крові на стерильність 223,30 

3.6 Дослідження лабораторного посуду на стерильність 104,80 

3.7 Бактеріологічне дослідження на кандіди 97,00 

3.8 Бактеріологічне дослідження крові на черевний тиф 

(гемокультура) 
203,80 

3.9 Бактеріологічне дослідження на дифтерію (без 

ідентифікації  та з ідентикацією) 
228,40 

3.10 Бактеріологічне дослідження на мікрофлору та 

чутливість до антибіотиків 
367,70 

3.11 Бактеріологічне дослідження на кишкову групу 

(трубка) 
210,60 

4 Лабораторні дослідження  

4.1 Імуноферментний аналіз (аналіз на гепатит С) (без 

моновети) 
122,80 

4.2 Імуноферментний аналіз (аналіз на гепатит С) (з 

моноветою) 
146,30 

4.3 Імуноферментний аналіз (аналіз на гепатит В) (без 

моновете) 
122,80 

4.4 Імуноферментний аналіз (аналіз на гепатит В) (з 

моновете) 
146,30 

4.5 Аналіз на тропонін (без моновете) 245,80 

4.6 Аналіз на тропонін (з моновете) 267,80 

4.7 Аналіз на прокальцитонін (без моновете) 199,90 

4.8 Аналіз на прокальцитонін (з моновете) 221,80 
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4.9 Аналіз на Д-димер (без моновете) 169,60 

4.10 Аналіз на Д-димер (з моновете) 191,60 

5 Функціональнадіагностика  

5.1 Реоенцефалографія (РЕГ) 33,90 

5.2 Реовазографія (РВГ) 33,00 

5.3 Спірографія 34,20 

5.4 Велоергометрія 45,60 

5.5 Електрокардіографія (ЕКГ):  

апарат ЕКГ «ЮКАРД -100" 25,80 

апарат ЕКГ "ЮКАРД -200" 26,00 

апарат ЕКГ "Неасо" 12 канальний 29,00 

6 Консультативні послуги  

6.1 Розшифровка лікарем з функціональної діагностики 

ЕКГ 

 

15,50 

6.2 Розшифровка лікарем з функціональної діагностики 

реовазографії 

 

15,50 

6.3 Розшифровка лікарем з функціональної діагностики 

реоенцефалографії 

 

15,50 

6.4 Розшифровка лікарем з функціональної діагностики 

велоергометрії 

 

15,50 

6.5 Розшифровка лікаря з функціональної діагностики 

спірографії 

10,60 

6.6 Розшифровка лікаря – ендоскопіста- бронхоскопії 16,70 

6.7 Визначення гостротизору, полей зору  та підбір 

окулярів 

33,60 

7 Послуги на маніпуляціі в КДП  

7.1 Забір крові з вени 21,40 

7.2 Забір крові з S-моноветте 38,90 

7.3 Ін’єкція в/в крапельно 35,00 

7.4 Ін’єкція в/в 30,90 

7.5 Ін’єкція в/м 26,80 

7.6 Ін’єкція п/ш 26,80 

7.7 Вимірювання внутрішньо очного тиску 28,00 

7.8 Обстеження гостроти та полів зору 16,10 

8 Медичні огляди  

8.1 Медичний огляд юнаків під час приписки та призову 326,70 

8.2 Медичний огляд військова кафедра та служба за 

контрактом 

406,40 

8.3 Медичний огляд для абітурієнтів, які вступають до 

військових навчальних закладів, військові кафедри 

315,00 
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8.4 Медичний огляд для взяття на військовий облік та 

військовозобов’язаних 

296,80 

8.5 Медична довідка ( лікарський консультативний 

висновок) на абітурієнтів, які в ступають у навчальні 

заклади всіх рівні в акредитації – форма 086-0 

 

 

204,80 

8.6 Медичний огляд для працівників певних категорій 

залізничного транспорту України ( прийнятті та 

періодичного медогляду) у віці до 39 років 

181,90 

 

8.7 Медичний огляд для працівників певних категорій 

залізничного транспорту України ( прийнятті та 

періодичного медогляду) у віці 40роківі старше 

245,20 

 

 

8.8 Медичний огляд по догляду за особами,що 

потребують стороннього нагляду (надання 

соціальних послуг) 

 

238,80 

8.9 Медичний огляд на оформлення опіки, усиновлення 

дітей 

227,20 

8.10 Особиста медична книжка, форма № 1-ОМК 6,30 

8.11 Направлення на ЕФГДС 0,40 

8.12 Довідка ф.122(0) «Про проходження попередніх та 

періодичних психіатричних оглядів» 
4,80 

8.13 Попередній медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств,організацій) згідно наказу   

№ 280 (працівники загальноосвітніх навчальних 

закладів) 

317,50 

8.14 Періодичний медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій),згідно наказу 

№ 280 (працівники дошкільних навчальних закладів) 

307,80 

8.15 Повторний медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) згідно наказу 

№ 280 (працівники дошкільних навчальних закладів) 

81,90 

8.16 Медичний огляд для отримання дозволу на носіння 

зброї:  

без ПДВ 

з ПДВ 

 

221,30 

265,60 

8.17 Медичний огляд для працівників шкідливих 

галузей(періодичний медогляд) згідно наказу МОЗУ 

від № 246 

116,60 

8.18 Медичний огляд для працівників шкідливих 

галузей(попередній медогляд) згідно наказу 21 

травня 2007 року № 246 

181,40 

8.19 Медичний огляд без направлення 204,60 
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8.20 Медичний огляд по бажанню громадян (приватної 

особи) для отримання посвідчення водія: 

без ПДВ 

з ПДВ 

 

 

268,30 

322,00 

8.21 Періодичний медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) згідно наказу 

№280 (працівники готелю) 

 

307,80 

8.22 Повторний медичний огляд декретованих груп 

(робітників від підприємств, організацій) згідно 

наказу МОЗУ від 23 липня 2002 року N 

280№280(працівники готелю) 

25,00 

8.23 Періодичний медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) згідно наказу 

МОЗУ від 23 липня 2002 року№280 (працівники 

перукарень, косметичних та масажних кабінетів) 

 

307,80 

 

8.24 Повторний медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) згідно наказу 

МОЗУ від 23 липня 2002 року№280(працівники 

перукарень, косметичних та масажних кабінетів) 

15,60 

8.25 Періодичний медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) згідно наказу 

МОЗУ від 23 липня 2002 року№280 (працівники 

підприємств громадського харчування) 

 

541,50 

8.26 Повторний медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) згідно наказу 

МОЗУ від 23 липня 2002 року№280 (працівники 

підприємств громадського харчування) 

41,40 

8.27 Періодичний медичний огляд декретованих 

груп(робітників підприємств, організацій) згідно 

наказу 

 

307,80 

 №280 (працівники торгівлі та ринків)  

8.28 Повторний медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) згідно наказу 

МОЗУ від 23 липня 2002 року№280 (працівники 

торгівлі та ринків) 

 

25,00 

8.29 Періодичний медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) згідно наказу 

МОЗУ від 23 липня 2002 року№280 (працівників 

сільського господарства: доярки, тваринники) 

235,90 

8.30 Періодичний медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій) згідно наказу 

495,30 
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 МОЗУ від 23 липня 2002 року№280 (працівники 

підприємств харчової та переробної промисловості) 

 

8.31 Повторний медичний огляд декретованих груп 

(робітників підприємств, організацій), згідно наказу 

МОЗУ від 23 липня 2002 року№280 (працівники 

підприємств харчової та переробної промисловості) 

253,90 

8.32 Попередній медичний огляд декретованих груп 

згідно наказу МОЗУ від 23 липня 2002 року № 280 
541,50 

8.33 Періодичний медичний огляд декретованих груп 

(працівники пралень, приймальних пунктів білизни, 

хімчистки), згідно наказу МОЗУ від 23 липня 2002 

року № 280 

97,20 

8.34 Періодичний медичний огляд декретованих груп 

(приватні послуги вдома) згідно наказу МОЗУ від 23 

липня 2002 року № 280 

520,30 

8.35 Періодичний медичний огляд декретованих груп 

(водоочисні та каналізаційні споруди) наказ МОЗУ 

від  23 липня 2002 року № 280 

495,30 

8.36 Повторний медичний огляд декретованих груп 

(водоочисні та каналізаційні споруди) наказ МОЗУ 

від  23 липня 2002 року № 280 

46,20 

8.37 Періодичний медичний огляд декретованих груп 

(фармацевтична промисловість) 
25,30 

8.39 Медичний огляд для отримання документів на виїзд 

за кордон 
214,60 

9 Стажування лікарів (провізорів)  

9.1 Стажування лікарів (провізорів) - інтернів, які 

закінчили недержавні вищі медичні (фармацевтичні) 

заклади освіти; державні медичні (фармацевтичні) 

заклади освіти на умовах контракту; повторно 

проходять інтернатуру; бажають отримати другу 

спеціальність в інтернатурі: 

без ПДВ 

з ПДВ 

 

 

 

 

592,60 

711,10 

 

 

 

Керуючий справами  

виконавчого  комітету 

Старокостянтинівської міської ради             підпис            Наталія ШАБЕЛЬНИК 

 


