
 
 ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

РІШЕННЯ 
 

______________  2021 року                                 м. Шепетівка                                         № ___ 
 
Про  встановлення тарифів на 
платні медичні послуги, що 
надаються комунальним  
некомерційним підприємством 
«Вузлова багатопрофільна лікарня 
станції Шепетівка» 

 
Розглянувши звернення головного лікаря комунального некомерційного підприємства 

«Вузлова багатопрофільна лікарня ст. Шепетівка» (лист від 02.08.2021 року № 194)  
відповідно до  постанови Кабінету Міністрів  України від 17 вересня 1996 року № 1138 «Про 
затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах 
охорони здоров’я та вищих медичних закладах» (зі змінами), керуючись   ст. 28  Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  виконавчий комітет   міської ради  

 
В И Р І Ш И В: 
 
1.  Встановити тарифи  на платні послуги, що надаються комунальним некомерційним 

підприємством  «Вузлова багатопрофільна лікарня ст. Шепетівка»  згідно з додатком.  
2. Контроль за виконання рішення покласти  на  заступника міського голови 

Г.Безкоровайну.   
  
 

 
Міський голова                                                                                          Віталій БУЗИЛЬ  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Додаток  
до рішення від «__» _____ 2021 року № __ 

 
ТАРИФИ ПЛАТНИХ ПОСЛУГ,  

що надаються у КНП «Вузлова багатопрофільна лікарня ст. Шепетівка » 
(послуги, що надаються з функціональними повноваженнями закладами охорони здоров’я, за зверненням 

громадян без направлення лікаря з метою профілактики захворювань та зміцнення здоров’я дорослого 
населення згідно Постанови КМУ від 17.09.1996 року №1138 із змінами та доповненнями в редакції Постанови 

КМУ від 22.09.2016 року №648) 
 

Код 
послуги 

Найменування послуги 
Одиниця 
виміру 

Вартість 
без ПДВ*, 

грн. 

І Медичні огляди 
1 Прийом на роботу, згідно наказів  №240; №246  (чоловіки) 1 огляд 273,00 

2 Прийом на роботу, згідно наказів  №240; №246  (жінки) 1 огляд 367,00 

3 Медичні огляди осіб, пов’язаних з безпекою руху віком  18-39 
років  (чоловіки) згідно наказу Міністерства транспорту та 
зв’язку від 29.04.2010 року  №240 (без врахування додатків до 
Наказу) 

1 огляд 229,00 

4 Медичні огляди осіб, пов’язаних з безпекою руху віком  18-39 
років  (жінки) згідно наказу Міністерства транспорту та зв’язку 
від 29.04.2010 року  №240 (без врахування додатків до Наказу) 

1 огляд 323,00 

5 Медичні огляди осіб, пов’язаних з безпекою руху віком  40 
років і старше  (чоловіки) згідно наказу Міністерства 
транспорту та зв’язку від 29.04.2010 року  №240 (без 
врахування додатків до Наказу) 

1 огляд 268,00 

6 Медичні огляди осіб, пов’язаних з безпекою руху віком  40 
років і старше  (жінки) згідно наказу Міністерства транспорту 
та зв’язку від 29.04.2010 року  №240 (без врахування додатків 
до Наказу) 

1 огляд 362,00 

7 Медичні огляди осіб, пов’язаних з шкідливими умовами праці   
(чоловіки) згідно наказу Міністерства охорони здоров’я від 
21.05.2007 року №246 (без врахування додатків до Наказу) 

1 огляд 
173,00 

8 Медичні огляди осіб, пов’язаних з шкідливими умовами праці   
(жінки) Міністерства охорони здоров’я від 21.05.2007 року 
№246 (без врахування додатків до Наказу) 

1 огляд 
200,00 

9 Прийом на роботу (чоловіки),  згідно наказу Міністерства 
охорони здоров’я від 23.07.2002 року №280 

1 огляд 
281,00 

10 Прийом на роботу (жінки),  згідно наказу Міністерства охорони 
здоров’я від 23.07.2002 року №280 

1 огляд 
343,00 

11 Медичні огляди (чоловіки) згідно наказу Міністерства охорони 
здоров’я від 23.07.2002 року №280 

1 огляд 
281,00 

12 Медичні огляди (жінки) згідно наказу Міністерства охорони 
здоров’я від 23.07.2002 року №280 

1 огляд 
343,00 

13 Медичний огляд працівників при проведенні перед 
рейсових/після рейсових оглядів 

1 огляд 
17,00 

14 Медичні огляди працівників згідно інших наказів (чоловіки) 1 огляд 229,00 

15 Медичні огляди працівників згідно інших наказів (жінки) 1 огляд 256,00 

ІІ. КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1 Визначення гемоглобіну гемоглобінціанідним методом дослідження 11,00 
2 Підрахунок лейкоцитів у камері Горяєва дослідження 12,00 
3 Визначення ШОЕ дослідження 6,00 
4 Визначення глюкози в капілярній крові дослідження 15,00 



5 Серодіагностика сифілісу - реакція мікропреципітації дослідження 23,00 

6 Підрахунок лейкоцитарної формули з описуванням морфології 
клітинних елементів крові 

дослідження 51,00 

7 Підрахунок тромбоцитів в мазках крові дослідження 37,00 

8 Визначення загального білку сироватки крові на біохімічному  
напівавтоматичному аналізаторі   

дослідження 15,00 

9 Визначення калію в сироватці та плазмі крові на біохімічному  
напівавтоматичному аналізаторі 

дослідження 51,00 

10 Визначення кальцію на напівавтоматичному біохімічному аналізаторі дослідження 51,00 

11 Визначення креатиніну в сироватці крові на біохімічному  
напівавтоматичному аналізаторі 

дослідження 34,00 

12 Визначення сечової кислоти на біохімічному  напівавтоматичному 
аналізаторі 

дослідження 22,00 

13 Визначення тригліцеридів у сироватці крові на біохімічному  
напівавтоматичному аналізаторі 

дослідження 73,00 

14 Визначення загального холестерину (холестеролу)на біохімічному  
напівавтоматичному аналізаторі 

дослідження 17,00 

15 Визначення фібриногену в плазмі крові по Клауссу дослідження 39,00 
16 Визначення фібриногену "Б" з бетанафтолом дослідження 14,00 

17 Визначення активності анти-0-стрептолізину в сироватці крові дослідження 49,00 

18 Визначення білкових фракцій методом Рушняка одиничне дослідження 37,00 

19 Визначення  заліза в сироватці крові на біохімічному  
напівавтоматичному аналізаторі 

дослідження 38,00 

20 Тромботест на коагулометрі дослідження 18,00 

21 Визначення групи крові за системою АВО в венозній крові дослідження 29,00 

22 Визначення резус-фактору в венозній крові дослідження 34,00 
23 Реакція на ревматоїдний фактор латекс-тестом дослідження 54,00 

24 Визначення активності лужної фосфатази в сироватці крові дослідження 37,00 

25 Визначення C-реактивного білку латекс-тестом дослідження 47,00 
26 Цитотест на гепатит В дослідження 91,00 
27 Цитотест на гепатит С дослідження 91,00 
28 Цитотест на ВІЛ дослідження 91,00 
29 Дослідження на хелікобактер пілорі дослідження 227,00 
30 Визначення тропоніну в сироватці крові дослідження 115,00 
31 Підрахунок еритроцитів в камері Горяєва дослідження 17,00 
32 Визначення гематокриту дослідження 18,00 
33 Терморезистентність еритроцитів дослідження 9,00 

34 Підрахунок ретикулоцитів (фарбування в пробірці чи інше) дослідження 51,00 

35 Визначення сечовини в сироватці крові дослідження 13,00 

36 Визначення білірубіну та його фракцій в сироватці крові (метод 
Йєндрашика) 

дослідження 25,00 

37 Визначення активності аланінамінотрансферази на біоаналізаторі дослідження 21,00 

38 Визначення активності аспартатамінотрансферази на біоаналізаторі дослідження 21,00 

39 Ліпідний спектр дослідження 46,00 
40 Тест толерантності до глюкози дослідження 50,00 



41 Визначення активності гама-глутамінтрансферази в сироватці крові дослідження 37,00 

42 Підрахунок еритроцитів з базофільною зернистістю або тільця Гейнца дослідження 65,00 

43 Визначення залізозв'язувальної здібності в сироватці крові дослідження 36,00 
44 Насичення трансферіном заліза (НТЗ) дослідження 55,00 
45 МНО (індекс по Квіку) дослідження 28,00 

46 Визначення активованного часткового тромбопластинового часу дослідження 68,00 

47 Аналіз крові на гематологічному аналізаторі "ВС-2300 Міndray" (10 
показників) 

дослідження 19,00 

48 Визначення серомукоїдів в сироватці крові дослідження 31,00 
49 Визначення ліпопротеїдів високої щільності дослідження 12,00 
50 Визначення ліпопротеїдів низької щільності дослідження 12,00 
51 Визначення індексу атерогенності дослідження 2,00 
52 Взяття біопроб крові з пальця процедура 4,00 
53 Венопункція процедура 9,00 

54 Визначення кількості сечі, ії кольору, прозорості, наявності осаду, 
відносної вагомості, реакції (PH) 

дослідження 15,00 

55 Мікроскопічне дослідження осаду сечі дослідження 22,00 
56 Знаходження білку в сечі з сульфосаліциловою кислотою дослідження 5,00 
57 Визначення амілази (діастази) в сечі дослідження 31,00 

58 Визначення кількості глюкози в сечі глюкозооксидазним чи ін. 
методом 

дослідження 13,00 

59 Мікроскопічне дослідження осаду сечі методом Нечипоренко 
(Амбурже, інші) 

дослідження 37,00 

60 Цитологічне дослідження мокротиння фарбованих препаратів дослідження 64,00 

61 Дослідження на мікобактерії туберкульозу дослідження 76,00 

62 Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлора, лейкоцити, ін. в 
фарбованих препаратах - 1 мазок (з одного місця) 

дослідження 35,00 

63 Знаходження гонококів, трихомонад, мікрофлора, лейкоцити, ін. в 
фарбованих препаратах - 3 мазки на 2-х предметних скельцях 

дослідження 89,00 

64 Знаходження яєць гельмінтів у фекаліях (метод нативного мазку) дослідження 21,00 

65 Знаходження крові у фекаліях з допомогою бензидину дослідження 7,00 

66 Дослідження фекалій на гострючки (ентеробіоз) в 3-х препаратах дослідження 20,00 

ІІІ. БАКТЕРІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1 Дослідження бактеріологічне на патогенні ентеробактерії з 
профілактичною метою 

дослідження 45,00 

2 Дослідження  бактеріологічне на дисбактеріоз з повним виділенням 
культур 

дослідження 215,00 

3 Дослідження бактеріологічне на наявність збудників дифтерії 
негативне 

дослідження 78,00 

4 Дослідження на мікрофлору та чутливість до антибіотиків  дослідження 142,00 

5 Дослідження на мікрофлору без чутливості до антибіотиків  дослідження 129,00 

6 Дослідження на кишкову групу з ідентифікацією виділених культур та 
чутливістю до антибіотиків 

дослідження 81,00 

7 Дослідження на патогенний стафілокок дослідження 77,00 



IV. ДОСЛІДЖЕННЯ З ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ 
  
  

1 ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться медсестрою дослідження 33,00 

2 Довготривале ЕКГ-дослідження - Холтеровське моніторування (М-
стрічка) обробка матеріалів за добу 

дослідження 161,00 

3 Велоергометрія - етап дослідження 77,00 
4 Реоенцефалографія з комп'ютерним аналізом у спокої дослідження 154,00 
5 Спірографія дослідження 76,00 
6 Реовазографія перефиричних судин дослідження 116,00 

V. ДОСЛІДЖЕННЯ З УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ  

1 Дослідження ультразвукове комплексне: печінка+жовчний 
міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка 

дослідження 154,00 

2 
Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: 
нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової 
сечі+передміхурова залоза 

дослідження 154,00 

3 Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: нирки+надниркові 
залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі 

дослідження 173,00 

4 Дослідження ультразвукове щитоподібної залози дослідження 78,00 
5 Доплерографія судин в імпульсному режимі дослідження 152,00 
6 Ехокардіографія з доплерівським аналізом дослідження 173,00 
7 Дослідження ультразвукове лімфатичних вузлів дослідження 58,00 
8 Дослідження ультразвукове м'яких тканин дослідження 58,00 

9 Дослідження ультразвукове органів малого тазу 
трансвагінально+абдомінально у жінок (матка+придатки) 

дослідження 146,00 

10 Дослідження ультразвукове вагітності (І, ІІ, ІІІ триместр вагітності) 
матка, плід 

дослідження 183,00 

11 Доплерографія екстракраніальних судин з доплерівським картуванням дослідження 172,00 

12 Дослідження ультразвукове: нирки+надниркові залози дослідження 58,00 
VІ. ЕНДОСКОПІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 

  
  

1 Езофагогастродуоденоскопія діагностична для дорослих дослідження 156,00 
2 Гістероскопія діагностична для дорослих дослідження 334,00 

VІІ. РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
  
  

1 Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта у двох 
проекціях 

дослідження 96,00 

2 Рентгенографія черепа у двох проекціях дослідження 96,00 
3 Рентгенографія колоносових пазух дослідження 47,00 

4 Рентгенографія органів грудної клітки (оглядова) в одній проекції дослідження 63,00 

VІІІ. ІНШІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
  
  

1 Кольпоскопія   процедура 67,00 
2 Дослідження слуху методом тональної аудіометрії дослідження 83,00 
3 Діатермокоагуляція процедура 56,00 

ІХ. ОЗДОРОВЧИЙ МАСАЖ 



  
  

1 Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV 
грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до ІІ ребра) 

процедура 26,00 

2 Масаж верхньої кінцівки, надпліччя та ділянки лопатки  процедура 33,00 

3 
Масаж ділянки грудної клітки (ділянки передньої поверхні грудної 
клітки від передніх кордонів надпліччя до реберних дуг та ділянок 
спини від VII шийного до І поперекового хребця) 

процедура 43,00 

4 Масаж ділянки хребта (задньої поверхні шиї, спини та попереково-
крижової ділянки від лівої до правої задньої аксилярної лінії) 

процедура 40,00 

5 Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової 
ділянки від лівої до правої середньої аксилярної лінії) 

процедура 33,00 

6 Сегментний масаж шийно-грудного відділу хребта процедура 47,00 
7 Масаж нижньої кінцівки процедура 33,00 

8 Масаж попереково-крижової ділянки (від І поперекового хребця до 
нижніх сідничних схилів) 

процедура 21,00 

  
Х. КОНСУЛЬТАТИВНІ ПОСЛУГИ ВУЗЬКИХ СПЕЦІАЛІСТІВ 

 

1 Огляд акушером-гінекологом без категорії огляд 27,00 

2 Огляд дерматовенерологом без категорії огляд 21,00 

3 Огляд невропатологом без категорії огляд 26,00 
4 Огляд отоларингологом вищої категорії огляд 19,00 
5 Огляд офтальмологом першої категорії огляд 11,00 
6 Огляд терапевтом без категорії огляд 21,00 

7 Огляд хірургом першої категорії огляд 15,00 

8 Медичний огляд працівників при проведенні щоденних 
передрейсових та післярейсових оглядів 

огляд 17,00 

9 Долікарняний огляд медсестрою огляд 11,00 
10 Заключний висновок комісії на профоглядах висновок 18,00 

* Згідно з пп.197.1.5 п.197.1 ст.197 р.V Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року 
№2755-VI із змінами і доповненнями, звільняються від оподаткування ПДВ операції з 
постачання послуг з охорони здоров’я закладами охорони здоров’я, що мають ліцензію на 
постачання таких послуг, крім послуг, перелічених в абзацах ”а” - ”о” даного пункту. Тому 
медичні послуги затверджуються без ПДВ, а ПДВ буде додатково нараховуватися на операції, на 
які не поширюється звільнення від оподаткування.  
 
 
 
Головний лікар            Валерій ХРИЩАТИЙ 
 
 
Керуючий справами виконавчого комітету                                                  Наталія БІЛАС  

  
 


